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Đừng Chần Chừ, Bỏ Phiếu Ngay Hôm Nay!
Thời gian bỏ phiếu sớm đối với lá phiếu bầu qua thư bắt 
đầu từ ngày 11 tháng 10 đến ngày 8 tháng 11 năm 2022.
Phòng phiếu mở cửa từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối vào ngày 
8 tháng 11 năm 2022, Ngày Bầu Cử!

Mỗi cử tri đã đăng ký ở 
California sẽ nhận được 
một lá phiếu bầu qua thư.

Lá phiếu bầu qua thư 
được gửi đi vào hoặc 
trước ngày 10 tháng 10.

Cử tri có thể bầu cử vào lá 
phiếu bầu qua thư và gửi 
lại ngay khi nhận được lá 
phiếu này.

Thùng phiếu dành cho 
bỏ phiếu qua thư mở vào 
ngày 11 tháng 10.

Sẽ có các lựa chọn bỏ phiếu 
trực tiếp ở tất cả các quận.

Tìm hiểu thêm bên trong.

BỎ PHIẾU 
AN TOÀN 
CALIFORNIA

Chứng Nhận về Tính 
Chính Xác
Tôi, Shirley N. Weber, Ngoại 
Trưởng của Tiểu Bang California, 
xin chứng nhận rằng thông tin 
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 8 tháng 11 
năm 2022, 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 
15 tháng 8 năm 2022.

Shirley N. Weber, Ph.D. 
Ngoại Trưởng Tiểu Bang

Quý vị có thể yêu cầu nhận thêm bản Hướng Dẫn Cử Tri Chính Thức bằng cách liên lạc với viên chức tuyển cử quận của quý vị hoặc gọi theo số (800) 339-8163. ★★
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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 BẢO MẬT MIỄN PHÍ 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 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 lãnh án tù tiểu bang hay liên bang 

do bị kết tội đại hình, và
• hiện không bị tòa phán quyết là tinh thần 

không minh mẫn

 2 Quyền bỏ phiếu nếu quý vị là một cử 
tri đã 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 
tính nếu các viên chức tuyển 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 qua 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 để bỏ phiếu từ 
bất cứ người nào mà quý vị chọn, ngoại 
trừ từ hãng sở hay nhân viên 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 Ngoại 
Trưởng 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

1 Quyền Tự Do Sinh Sản Theo Hiến Pháp. Tu Chính Hiến Pháp Theo Cơ Quan Lập Pháp.   12
26 Cho Phép Chơi Roulette Trực Tiếp, Các Trò Đổ Xúc Xắc, Cá Cược Thể Thao tại Các Vùng Đất Bộ Tộc.  

Tu Chính Hiến Pháp và Đạo Luật Tiên Khởi.   16
27 Cho Phép Cá Cược Thể Thao Trực Tuyến và Di Động Bên Ngoài Các Vùng Đất Bộ Tộc. 

Tu Chính Hiến Pháp và Đạo Luật Tiên Khởi.   22
28 Cấp Thêm Ngân Quỹ cho Giáo Dục Nghệ Thuật và Âm Nhạc tại Trường Công Lập. Đạo Luật Tiên Khởi.   28
29 Yêu Cầu Phải Có Chuyên Viên Y Khoa Được Cấp Phép tại Các Phòng Khám Lọc Thận và Thiết Lập Các 

Quy Định Khác của Tiểu Bang. Đạo Luật Tiên Khởi.   32
30 Cấp Ngân Quỹ cho Các Chương Trình Giảm Ô Nhiễm Không Khí và Phòng Ngừa Cháy Rừng bằng cách 

Tăng Thuế đối với Thu Nhập Cá Nhân Trên $2 Triệu. Đạo Luật Tiên Khởi.   38
31 Cuộc Trưng Cầu Ý Dân đối với Luật 2020 về Cấm Bán Lẻ Một Số Sản Phẩm Thuốc Lá Có Hương Vị.   44
BẢN TRÌNH BÀY CỦA ỨNG CỬ VIÊN 52

THẨM PHÁN TÒA ÁN TỐI CAO 68

NỘI DUNG CÁC ĐIỀU LUẬT ĐƯỢC KIẾN NGHỊ 77

THÔNG TIN CỬ TRI
Quyền Của Cử Tri   2
Những Nhà Đóng Góp Hàng Đầu   3
Thư của Ngoại Trưởng Tiểu Bang   4
Không Cần Dán Tem!   8
Tìm Nơi Bỏ Phiếu hoặc Trung Tâm Bỏ Phiếu của Quý Vị   8
Kết Quả Cuộc Bầu Cử   8
Đừng Chần Chừ, Bỏ Phiếu Ngay Hôm Nay!  9
Nhiều Ngày Hơn, Nhiều Cách Bỏ Phiếu Hơn với  
Đạo Luật Lựa Chọn của Cử Tri (VCA)   10
Lá Phiếu của Tôi ở Đâu?   11
Thông Tin Về Các Bản Trình Bày Của Ứng Cử Viên   50
Các Cuộc Bầu Cử tại California   67
Thông Báo về việc Vận Động Bỏ Phiếu   70
Thông Báo về việc Tham Nhũng trong Quy Trình  
Bỏ Phiếu   71

Đăng Ký Bỏ Phiếu   72
Thông Tin về Quyền Bảo Mật Việc Đăng Ký Bỏ Phiếu   72
Kiểm Tra Trực Tuyến Tình Trạng Đăng Ký Bỏ Phiếu c 
ủa Quý Vị   73
Quên Đăng Ký hoặc Cập Nhật Thông Tin Đăng Ký  
của Quý Vị?   73
Trở thành Nhân Viên Quầy Phiếu   74
Hỗ Trợ Cử Tri Khuyết Tật   75
Lời Khuyên dành cho Cử Tri Quân Đội và Ở Nước Ngoài   76
Thời Gian Bỏ Phiếu Sớm Qua Thư   124
Bỏ Phiếu Tạm Thời   124
Về Dự Luật Lá Phiếu   125
Đăng ký trước ở Tuổi Mười Sáu   125
Các Văn Phòng Bầu Cử Quận   126
Những Ngày Cần Nhớ   127

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 các dự luật lá phiếu) thu được 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 California (FPPC). Ủy ban này phải cập nhật danh sách 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. 
Để tìm kiếm các khoản đóng góp cho cuộc vận động tranh cử của các ứng cử viên 
hoặc các dự luật lá phiếu, hãy truy cập trang mạng của Ngoại Trưởng Tiểu Bang tại 
powersearch.sos.ca.gov. 
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Ngoại Trưởng Tiểu Bang
Kính thưa Người Dân California,

Trong khi nhiều bước tiến khó khăn lắm mới đạt được về quyền bỏ phiếu bị đẩy lùi ở các tiểu 
bang khác, California vẫn cam kết mở rộng quyền tiếp cận bỏ phiếu bằng việc triển khai lâu dài 
hình thức bỏ phiếu phổ thông qua thư, tăng số lượng các lựa chọn bỏ phiếu trực tiếp, cung cấp 
đăng ký cùng ngày và bỏ phiếu tạm thời, đồng thời tăng số ngày có thể bỏ phiếu. 
Vì các cuộc tấn công vào bầu cử và quyền bỏ phiếu vẫn tiếp diễn, chúng tôi tin tưởng quý vị sẽ 
bỏ phiếu cho những điều quan trọng với quý vị và gia đình, bỏ phiếu cho nhu cầu của cộng đồng 
và bỏ phiếu cho sự lành mạnh trong nền dân chủ của chúng ta. 
Hướng Dẫn Cử Tri này có thể giúp quý vị đưa ra quyết định về ứng cử viên và các vấn đề trên lá 
phiếu toàn tiểu bang cho Cuộc Tổng Tuyển Cử ngày 8 tháng 11 năm 2022.  Ngoài thông tin về cách 
bỏ lá phiếu của quý vị, hướng dẫn này còn bao gồm các bản trình bày của ứng cử viên trên toàn 
tiểu bang, thông tin về các dự luật tiểu bang và quyền của quý vị với tư cách là cử tri California. 
Sau đây là thông tin đáng chú ý dành cho quý vị: 
Dự Luật—Đây là các chính sách tiểu bang được kiến nghị trên lá phiếu để cử tri có thể bỏ phiếu 
ủng hộ hoặc chống lại các chính sách đó. Cơ Quan Lập Pháp có thể đặt tu chính hiến pháp, dự 
luật công khố phiếu và các thay đổi được kiến nghị về luật khác trên lá phiếu, đồng thời mọi 
cử tri California có thể đưa ra một đề xướng hoặc cuộc trưng cầu ý dân vào lá phiếu. 
Trong các trang tiếp theo, quý vị sẽ tìm thấy phần tóm lược của từng dự luật cùng các cuộc tranh luận 
ủng hộ và phản đối dự luật và thông tin liên hệ của những người ủng hộ và người phản đối. Quý vị 
cũng có thể xem thông tin này tại trang mạng của Ngoại Trưởng Tiểu Bang: voterguide.sos.ca.gov. 
Bỏ Phiếu Qua Thư Giờ Đây Đã Có Hiệu Lực Lâu Dài, Nhưng Quý Vị Vẫn Có Các Lựa Chọn Bỏ 
Phiếu Trực Tiếp!—Vào năm 2021, Cơ Quan Lập Pháp đã thông qua AB 37 nhằm đảm bảo mọi 
cử tri đã đăng ký đang hoạt động sẽ được gửi một lá phiếu bầu qua thư và có thể chọn gửi lại 
lá phiếu của họ qua đường bưu điện, trực tiếp hoặc tại một thùng phiếu an toàn. Bất kể quý vị 
chọn phương án nào, hãy nhớ ký tên và niêm phong lá phiếu của quý vị trước khi gửi lại! 
Theo Dõi Lá Phiếu Của Quý Vị—Theo dõi lá phiếu bầu qua thư của quý vị bằng cách đăng ký tại 
WheresMyBallot.sos.ca.gov để nhận thông báo tình trạng bằng tin nhắn, email hoặc thư thoại. 
Nhiều Ngày Hơn, Nhiều Cách Bỏ Phiếu Hơn tại Quận Áp Dụng Đạo Luật Lựa Chọn của Cử 
Tri—Hiện có 27 quận áp dụng Đạo Luật Lựa Chọn của Cử Tri (VCA). Để tìm thông tin thêm, 
xin truy cập www.sos.ca.gov/elections/voters-choice-act. 
Lên Kế Hoạch Bỏ Phiếu—Lên kế hoạch giúp quý vị có nhiều khả năng sẽ bỏ phiếu hơn. Quý vị 
sẽ gửi lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện? Quý vị sẽ bỏ lá phiếu tại thùng phiếu? Hay bỏ 
phiếu trực tiếp tại nơi bỏ phiếu hoặc trung tâm bỏ phiếu trong khu phố? Hãy tìm hiểu các lựa 
chọn của quý vị và lên kế hoạch ngay hôm nay! 
Cảm ơn quý vị vì đã giữ cho nền dân chủ của chúng ta vững mạnh!
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DỰ LUẬT QUYỀN TỰ DO SINH SẢN THEO HIẾN PHÁP.
TU CHÍNH HIẾN PHÁP THEO CƠ QUAN LẬP PHÁP.1

PHẦN TÓM LƯỢC  Được Cơ Quan Lập Pháp Đưa Vào Lá Phiếu
Tu	Chính	Hiến	Pháp	California	để	bao	gồm	một	cách	rõ	ràng	
quyền	cơ	bản	của	một	cá	nhân	đối	với	tự	do	sinh	sản,	bao	gồm	
quyền	cơ	bản	để	lựa	chọn	phá	thai	và	quyền	cơ	bản	để	chọn	
hoặc	từ	chối	các	biện	pháp	tránh	thai.	Tu	chính	này	không	thu	
hẹp	hoặc	hạn	chế	các	quyền	hiện	có	đối	với	quyền	riêng	tư	và	
sự	bảo	vệ	bình	đẳng	theo	Hiến	Pháp	California.	Tác Động Tài 
Chính:	Không	có	tác	động	tài	chính	trực	tiếp	vì	quyền	sinh	sản	
đã	được	luật	tiểu	bang	bảo	vệ.

PHẢN ĐỐI Dự	Luật	1	là	một	luật	cực	
đoan	cho	phép	phá	thai	muộn	
cho	đến	thời	điểm	sinh	nở,	với	
chi	phí	do	người	đóng	thuế	trả—
ngay	cả	khi	đứa	trẻ	khỏe	mạnh	
và	sức	khỏe	người	mẹ	không	bị	
đe	dọa.	Luật	hiện	hành	của	
California	đã	bảo	đảm	quyền	
được	lựa	chọn	của	phụ	nữ,	việc	
đưa	ra	kiến	nghị	cực	đoan	và	tốn	
kém	này	là	không	cần	thiết.

ỦNG HỘ Bỏ	phiếu	Có	
cho	Dự	Luật	1	đặt	

ra	quyền	cơ	bản	đối	với	phá	thai	
và	quyền	cơ	bản	đối	với	tránh	
thai	trong	Hiến	Pháp.	Bỏ	phiếu	
Có	cho	Dự	Luật	1	bảo	vệ	lựa	chọn	
của	cá	nhân	về	chăm	sóc	sức	
khỏe	sinh	sản	và	quyền	được	
chọn	phá	thai,	đồng	thời	giữ	các	
quyết	định	y	tế	trong	trường	hợp	
quyết	định	được	thực	hiện—giữa	
bệnh	nhân	và	nhà	cung	cấp.	
YESon1CA.com

TRANH LUẬN

KHÔNG Một	
phiếu	bầu	

KHÔNG	cho	dự	luật	này	có	nghĩa	là:	
Hiến	Pháp	California	sẽ	không	
được	thay	đổi	để	bao	gồm	rõ	ràng	
các	quyền	hiện	có	đối	với	tự	do	sinh	
sản.	Tuy	nhiên,	những	quyền	này	
sẽ	tiếp	tục	tồn	tại	theo	các	luật	tiểu	
bang	khác.

CÓ Một	phiếu	bầu	CÓ	cho	
dự	luật	này	có	nghĩa	là:	

Hiến	Pháp	California	sẽ	được	
thay	đổi	để	bao	gồm	rõ	ràng	các	
quyền	hiện	có	đối	với	tự	do	sinh	
sản—chẳng	hạn	như	quyền	lựa	
chọn	phá	thai	và	sử	dụng	các	
biện	pháp	tránh	thai.

PHIẾU BẦU CỦA QUÝ VỊ CÓ Ý NGHĨA GÌ

HƯỚNG DẪN THAM KHẢO NHANH

PHẦN TÓM LƯỢC  Được đưa vào Lá Phiếu bằng Chữ Ký Kiến Nghị
Đồng	thời	cho	phép:	cá	cược	thể	thao	tại	một	số	trường	đua	
ngựa	nhất	định;	các	vụ	kiện	cá	nhân	để	thi	hành	một	số	luật	cờ	
bạc	nhất	định.	Chuyển	thu	nhập	vào	Ngân	Quỹ	Chung,	các	
chương	trình	vấn	nạn	cờ	bạc,	thi	hành	luật.	Tác Động Tài 
Chính:	Thu	nhập	tiểu	bang	tăng,	có	thể	đạt	hàng	chục	triệu	
mỹ	kim	hàng	năm.	Một	số	khoản	thu	nhập	này	sẽ	hỗ	trợ	
khoản	chi	phí	quản	lý	và	thi	hành	luật	tăng	lên	của	tiểu	bang,	
có	thể	đạt	mức	vài	chục	triệu	mỹ	kim	hàng	năm.

KHÔNG Một phiếu	
bầu	

KHÔNG	cho	dự	luật	này	nghĩa	là:	
Cá	cược	thể	thao	sẽ	tiếp	tục	là	bất	
hợp	pháp	ở	California.	Các	sòng	
bạc	bộ	tộc	sẽ	tiếp	tục	không	thể	
cung	cấp	trò	roulette	và	các	trò	
chơi	xúc	xắc.	Không	có	thay	đổi	
nào	được	thực	hiện	đối	với	
phương	thức	thi	hành	luật	cờ	bạc	
của	tiểu bang.

CÓ Một	phiếu	bầu	CÓ	cho	
dự	luật	này	nghĩa	là:	Bốn	

trường	đua	có	thể	cung	cấp	cá	
cược	thể	thao	trực	tiếp.	Các	
trường	đua	sẽ	thanh	toán	cho	
tiểu	bang	một	phần	cá	cược	thể	
thao	đã	thực	hiện.	Các	sòng	bạc	
bộ	tộc	có	thể	cung	cấp	cá	cược	thể	
thao	trực	tiếp,	roulette	và	các	trò	
chơi	xúc	xắc	(chẳng	hạn	như	crap)	
nếu	được	cho	phép	trong	các	thỏa	
thuận	cờ	bạc	riêng	của	bộ	tộc	với	
tiểu	bang.	Các	bộ	tộc	sẽ	được	yêu	
cầu	hỗ	trợ	các	chi	phí	quản	lý	cá	
cược	thể	thao	của	tiểu	bang	tại	
các	sòng	bạc.	Các	cá	nhân	và	tổ	
chức	sẽ	có	một	phương	thức	mới	
để	yêu	cầu	thi	hành	một	số	luật	
cờ	bạc	của	tiểu	bang.

PHIẾU BẦU CỦA QUÝ VỊ CÓ Ý NGHĨA GÌ

DỰ LUẬT CHO PHÉP CHƠI ROULETTE TRỰC TIẾP, CÁC TRÒ ĐỔ XÚC XẮC, 
CÁ CƯỢC THỂ THAO TẠI CÁC VÙNG ĐẤT BỘ TỘC. TU CHÍNH HIẾN 
PHÁP VÀ ÐẠO LUẬT TIÊN KHỞI. 26

TRANH LUẬN

PHẢN ĐỐI Dự	Luật	26	sẽ	bành	trướng	
hoạt	động	cờ	bạc,	dẫn	đến	gia	
tăng	tình	trạng	cờ	bạc	và	nghiện	
ngập	ở	lứa	tuổi	vị	thành	niên.	Dự	
Luật	26	được	tài	trợ	bởi	năm	bộ	
tộc	cờ	bạc	giàu	có,	họ	muốn	mở	
rộng	độc	quyền	của	mình	về	cờ	
bạc	khi	đưa	vào	cá	cược	thể	thao.	
Đồng	thời,	Dự	Luật	26	sẽ	tàn	phá	
các	cộng	đồng	da	màu	khác.	
Bỏ phiếu	Không	cho	Dự	Luật	26.

ỦNG HỘ Bỏ	phiếu	CÓ	
cho	Dự	Luật	26	cho	

phép	cá	cược	thể	thao	trực	tiếp	
tại	các	sòng	bạc	bộ	tộc.	Giới	hạn	
cá	cược	thể	thao	chỉ	dành	cho	
người	trưởng	thành.	Dự	Luật	26	
ủng	hộ	tính	tự	chủ	của	Người	Da	
Đỏ	bằng	cách	cung	cấp	thu	nhập	
cho	dịch	vụ	giáo	dục,	chăm	sóc	
sức	khỏe	của	bộ	tộc	và	các	dịch	
vụ	thiết	yếu	khác.	Dự	Luật	26	
thúc	đẩy	cờ	bạc	an	toàn,	có	trách	
nhiệm	và	giúp	ngăn	chặn	và	
phòng	tránh	cờ	bạc	bất	hợp	
pháp.	Hỗ	trợ	cho	các	Bộ	Tộc:	
Bỏ phiếu	CÓ	cho	Dự	Luật	26.

ỦNG HỘ
Bỏ	phiếu	Có	cho	Dự	Luật	1,	Bảo	
Vệ	Quyền	Phá	Thai

(916)	238-8392
info@YESon1CA.com
YESon1CA.com

PHẢN ĐỐI
K.	Reid
California	Chung	Sức,	bỏ	phiếu	
Không	cho	Dự	Luật	1

P.O.	Box	13813	
Sacramento,	CA	95853	
(916)	484-4008
info@NoProposition1.com
www.NoProposition1.com

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN

PHẢN ĐỐI
Bỏ	phiếu	Không	cho	Dự	Luật	26—
Người	Đóng	Thuế	Phản	Đối	Các	
Độc	Quyền	Có	Lợi	Ích	Đặc	Biệt	

(916)	237-7398
lnfo@VoteNoOnProp26.org
www.VoteNoOnProp26.org

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN

ỦNG HỘ
Liên	Minh	Cờ	Bạc	An	Toàn,	 
Có	Trách	Nhiệm

1017	L	Street	#408
Sacramento,	CA	95814-3805
(888)	256-8602
info@YESon26.com
YESon26.com



6 | Hướng	Dẫn	Tham	Khảo	Nhanh

DỰ LUẬT CHO PHÉP CÁ CƯỢC THỂ THAO TRỰC TUYẾN VÀ DI ĐỘNG BÊN  
NGOÀI CÁC VÙNG ĐẤT BỘ TỘC. TU CHÍNH HIẾN PHÁP VÀ ÐẠO  
LUẬT TIÊN KHỞI.27

PHẦN TÓM LƯỢC  Được đưa vào Lá Phiếu bằng Chữ Ký Kiến Nghị
Cho	phép	các	bộ	tộc	Da	Đỏ	và	các	doanh	nghiệp	liên	kết	tổ	chức	cá	
cược	thể	thao	trực	tuyến/di	động	bên	ngoài	các	vùng	đất	bộ	tộc.	
Chuyển	thu	nhập	sang	chi	phí	quản	lý,	chương	trình	hỗ	trợ	người	
vô	gia	cư,	các	bộ	tộc	không	tham	gia. Tác Động Tài Chính:	Thu	
nhập	tiểu	bang	tăng,	có	thể	lên	đến	hàng	trăm	triệu	mỹ	kim	
nhưng	không	được	vượt	quá	$500	triệu	hàng	năm.	Một	số	khoản	
thu	nhập	sẽ	hỗ	trợ	chi	phí	quản	lý	của	tiểu	bang,	có	thể	lên	đến	
hàng	chục	triệu	mỹ	kim	hàng	năm.

PHẢN ĐỐI Dự	Luật	27	là	một	kế	hoạch	
dối	trá	được	tài	trợ	bởi	các	công	
ty	cờ	bạc	bên	ngoài	tiểu	bang	
nhằm	hợp	pháp	hóa	sự	bành	
trướng	hoạt	động	cờ	bạc	thể	thao	
trực	tuyến	và	di	động.	Dự	Luật	27	
KHÔNG	phải	là	"giải	pháp"	cho	
tình	trạng	vô	gia	cư.	90%	lợi	
nhuận	sẽ	vào	túi	các	công	ty	bên	
ngoài	tiểu	bang.	Dự	Luật	27	bị	
phản	đối	bởi	
hơn	50	Bộ	Tộc	ở	California.	Bỏ	
phiếu	KHÔNG	cho	Dự	Luật	27.

ỦNG HỘ Dự	Luật	27	
được	ủng	hộ	bởi	

các	Bộ	Tộc,	người	vô	gia	cư	và	
chuyên	gia	sức	khỏe	tinh	thần	tại	
California.	Lần	đầu	tiên,	Dự	Luật	
27	VĨNH	VIỄN	cấp	ngân	quỹ	cho	
nhà	ở,	sức	khỏe	tinh	thần	và	điều	
trị	cai	nghiện	bằng	cách	quản	lý	
và	đánh	thuế	hoạt	động	cá	cược	
thể	thao	trực	tuyến.	Dự	Luật	27	
bao	gồm	các	quy	định	nghiêm	
ngặt	để	bảo	vệ	trẻ	vị	thành	niên,	
kiểm	toán	định	kỳ	và	chịu	sự	
giám	sát	của	Bộ	Trưởng	Tư	Pháp.

TRANH LUẬN

KHÔNG Một	
phiếu	bầu	

KHÔNG	cho	dự	luật	này	nghĩa	là:	
Cá	cược	thể	thao	sẽ	tiếp	tục	là	bất	
hợp	pháp	ở	California.	Không	có	
thay	đổi	nào	được	thực	hiện	đối	với	
phương	thức	thi	hành	luật	cờ	bạc	
của	tiểu	bang.

CÓ Một	phiếu	bầu	CÓ	cho	dự	
luật	này	nghĩa	là:	Các	bộ	tộc	

hoặc	công	ty	cờ	bạc	được	cấp	phép	
có	thể	cung	cấp	cá	cược	thể	thao	
trực	tuyến	qua	Internet	và	thiết	bị	di	
động	cho	người	từ	21	tuổi	trở	lên	
trên	các	vùng	đất	ngoài	lãnh	thổ	bộ	
tộc	ở	California.	Các	bộ	tộc	hoặc	
công	ty	cung	cấp	cá	cược	thể	thao	
trực	tuyến	đó	sẽ	phải	thanh	toán	cho	
tiểu	bang	tỷ	lệ	cược	thể	thao	đã	thực	
hiện.	Một	đơn	vị	mới	của	tiểu	bang	
sẽ	được	lập	ra	để	quản	lý	cá	cược	thể	
thao	trực	tuyến.	Sẽ	có	các	phương	
thức	mới	để	giảm	thiểu	cá	cược	thể	
thao	trực	tuyến	bất	hợp	pháp.

PHIẾU BẦU CỦA QUÝ VỊ CÓ Ý NGHĨA GÌ

HƯỚNG DẪN THAM KHẢO NHANH

PHẦN TÓM LƯỢC  Được đưa vào Lá Phiếu bằng Chữ Ký Kiến Nghị
Cấp	thêm	ngân	quỹ	từ	Ngân	Quỹ	Chung	của	tiểu	bang	cho	
giáo	dục	nghệ	thuật	và	âm	nhạc	tại	tất	cả	các	trường	công	lập	
từ	Mẫu	Giáo–Lớp	12	(bao	gồm	cả	trường	bán	công).	Tác Động 
Tài Chính:	Chi	phí	tiểu	bang	tăng	lên	khoảng	$1	tỷ	hàng	năm,	
bắt	đầu	từ	năm	tới,	cho	giáo	dục	nghệ	thuật	tại	các	trường	
công	lập.

KHÔNG Một	
phiếu	

bầu	KHÔNG	cho	dự	luật	này	nghĩa	
là:	Ngân	quỹ	cho	giáo	dục	nghệ	
thuật	tại	các	trường	công	lập	sẽ	
tiếp	tục	phụ	thuộc	vào	quyết	định	
ngân	sách	của	địa	phương	và	
tiểu bang.

CÓ Một	phiếu	bầu	CÓ	cho	
dự	luật	này	nghĩa	là:	

Tiểu	bang	sẽ	cung	cấp	ngân	quỹ	
bổ	sung	dành	riêng	cho	giáo	dục	
nghệ	thuật	tại	các	trường	công	
lập.	Số	tiền	này	sẽ	là	khoản	ngân	
quỹ	theo	quy	định	của	hiến	pháp	
nói	trên	dành	cho	các	trường	
công	lập	và	cao	đẳng	cộng	đồng.

PHIẾU BẦU CỦA QUÝ VỊ CÓ Ý NGHĨA GÌ

DỰ LUẬT CẤP THÊM NGÂN QUỸ CHO GIÁO DỤC NGHỆ THUẬT VÀ ÂM NHẠC 
TẠI TRƯỜNG CÔNG LẬP. ĐẠO LUẬT TIÊN KHỞI.28

TRANH LUẬN

PHẢN ĐỐI Không	có	tranh	luận	nào	
phản	đối	Dự	Luật	28	được	đệ	trình.

ỦNG HỘ Hầu	như	
không	một	trường	

nào	trong	năm	trường	công	lập	
ở	California	có	chương	trình	
nghệ	thuật	hay	âm	nhạc	toàn	
thời	gian.	Dự	Luật	28	cung	cấp	
ngân	quỹ	bổ	sung	để	đảm	bảo	
mọi	học	sinh	tại	trường	công	lập	
từ	Tiền	Mẫu	Giáo–Lớp	12	có	khả	
năng	tiếp	cận	với	giáo	dục	nghệ	
thuật	và	âm	nhạc—mà	không	
tăng	thuế.	Bảo	vệ	ngân	quỹ	giáo	
dục	hiện	có.	Bao	gồm	tính	minh	
bạch,	trách	nhiệm	giải	trình	
nghiêm	ngặt.	Phụ	huynh,	giáo	
viên	và	trẻ	em	ủng	hộ.

ỦNG HỘ
https://yestoprop27.com

PHẢN ĐỐI
Bỏ	phiếu	KHÔNG	cho	Dự	Luật 27
1017	L	Street	#408
Sacramento,	CA	95814-3805	
(888)	256-8602	
info@NoProp27.com
NoProp27.com;
FinePrint27.com

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN

PHẢN ĐỐI
ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN

ỦNG HỘ
Bỏ	phiếu	Có	cho	Dự	Luật	28—
Người	Dân	California	ủng	hộ	
Nghệ	Thuật	và	Âm	Nhạc	tại	Các	
Trường	

info@voteyeson28.org
voteyeson28.org
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DỰ LUẬT YÊU CẦU PHẢI CÓ CHUYÊN VIÊN Y KHOA ĐƯỢC CẤP PHÉP TẠI CÁC 
PHÒNG KHÁM LỌC THẬN VÀ THIẾT LẬP CÁC QUY ĐỊNH KHÁC CỦA 
TIỂU BANG. ĐẠO LUẬT TIÊN KHỞI.29

PHẦN TÓM LƯỢC  Được đưa vào Lá Phiếu bằng Chữ Ký Kiến Nghị
Yêu	cầu	phải	có	bác	sĩ,	y	tá	cấp	cao	hoặc	y	sĩ	có	mặt	tại	phòng	
khám	trong	quá	trình	điều	trị.	Yêu	cầu	phòng	khám:	công	khai	
quyền	sở	hữu	của	bác	sĩ;	báo	cáo	dữ	liệu	nhiễm	trùng.	
Tác Động Tài Chính:	Chi	phí	của	chính	quyền	tiểu	bang	và	địa	
phương	tăng,	có	thể	lên	tới	hàng	chục	triệu	mỹ	kim	hàng	năm.

PHẢN ĐỐI Hãy	tham	
gia	với	bệnh	

nhân	lọc	thận,	Hiệp	Hội	Y	Tá	Hoa	
Kỳ/California,	Hiệp	Hội	Y	Tế	
California	và	những	người	ủng	hộ	
bệnh	nhân:	
Bỏ	phiếu	KHÔNG	cho	Dự	Luật	29—
một	dự	luật	về	lọc	thận	nguy	hiểm	
khác!	Dự	Luật	29	sẽ	buộc	các	
phòng	khám	lọc	thận	phải	đóng	
cửa	và	đe	dọa	tính	mạng	của	
80,000	bệnh	nhân	ở	California	cần	
lọc	thận	để	sống	sót.	Cử	tri	
California	đã	hai	lần	phản	đối	kịch	
liệt	dự	luật	lọc	thận	tương	tự.	Hãy	
dừng	một	dự	luật	về	lọc	thận	nguy	
hiểm	khác.	NoProp29.com

ỦNG HỘ Bệnh	nhân	lọc	
thận	xứng	đáng	

được	bảo	vệ	theo	luật	pháp.	Dự	
Luật	29	sẽ	giúp	đảm	bảo	rằng	họ	
nhận	được	điều	trị	an	toàn	tại	
các	phòng	khám	lọc	thận	dưới	sự	
chăm	sóc	của	một	bác	sĩ	hoặc	
bác	sĩ	lâm	sàng	được	đào	tạo	
chuyên	sâu	khác	trong	trường	
hợp	khẩn	cấp,	không	có	rủi	ro	bị	
nhiễm	trùng	và	không	có	sự	
phân	biệt	đối	xử.

TRANH LUẬN

KHÔNG Một	
phiếu	

bầu	KHÔNG	cho	dự	luật	này	có	
nghĩa	là:	Các	phòng	khám	lọc	thận	
mãn	tính	sẽ	không	bắt	buộc	phải	
có	bác	sĩ,	y	tá	cấp	cao	hoặc	y	sĩ	có	
mặt	tại	phòng	khám	trong	tất	cả	
các	giờ	điều	trị	cho	bệnh	nhân.

CÓ Một	phiếu	bầu	CÓ	cho	
dự	luật	này	có	nghĩa	là:	

Các	phòng	khám	lọc	thận	mãn	
tính	sẽ	phải	có	bác	sĩ,	y	tá	cấp	
cao	hoặc	y	sĩ	có	mặt	tại	phòng	
khám	trong	tất	cả	các	giờ	điều	trị	
cho	bệnh	nhân.	

PHIẾU BẦU CỦA QUÝ VỊ CÓ Ý NGHĨA GÌ

HƯỚNG DẪN THAM KHẢO NHANH

PHẦN TÓM LƯỢC  Được đưa vào Lá Phiếu bằng Chữ Ký Kiến Nghị
Phân	bổ	thu	nhập	thuế	cho	các	chương	trình	khuyến	khích	
mua	xe	không	phát	thải,	trạm	sạc	xe	và	phòng	chống	cháy	
rừng.	Tác Động Tài Chính:	Thu	nhập	thuế	của	tiểu	bang	tăng	
từ	$3.5	tỷ	đến	$5	tỷ	hàng	năm,	trong	đó	ngân	quỹ	mới	được	
dùng	để	hỗ	trợ	các	chương	trình	xe	không	phát	thải	và	các	
hoạt	động	phòng	chống	và	ứng	phó	với	cháy	rừng.

KHÔNG Một	
phiếu	

bầu	KHÔNG	cho	dự	luật	này	có	
nghĩa	là:	Không	có	thay	đổi	 
nào	được	thực	hiện	đối	với	 
khoản	thuế	cho	thu	nhập	cá	nhân	
trên	$2 triệu	hàng	năm.

CÓ Một	phiếu	bầu	CÓ	cho	
dự	luật	này	có	nghĩa	là:	

Người	đóng	thuế	sẽ	đóng	thêm	
khoản	thuế	bằng	1.75	phần	trăm	
cho	thu	nhập	cá	nhân	trên	
$2	triệu	hàng	năm.	Thu	nhập	
được	thu	từ	khoản	thuế	đóng	
thêm	này	sẽ	hỗ	trợ	các	chương	
trình	xe	không	phát	thải	và	các	
hoạt	động	phòng	chống	và	ứng	
phó	với	cháy	rừng.

PHIẾU BẦU CỦA QUÝ VỊ CÓ Ý NGHĨA GÌ

DỰ LUẬT CẤP NGÂN QUỸ CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH GIẢM Ô NHIỄM KHÔNG 
KHÍ VÀ PHÒNG NGỪA CHÁY RỪNG TĂNG THUẾ ĐỐI VỚI THU NHẬP 
CÁ NHÂN TRÊN $2 TRIỆU. ĐẠO LUẬT TIÊN KHỞI.30

TRANH LUẬN

PHẢN ĐỐI Dự	Luật	30	tăng	thuế	lên	
đến	$90	tỷ	kéo	dài	trong	20	năm,	
làm	gia	tăng	chi	phí	cho	mọi	
người	dân	California.	Dự	Luật	30	
sẽ	gây	áp	lực	nặng	nề	lên	lưới	
điện	đang	khó	khăn	của	chúng	
ta,	vốn	đã	có	rủi	ro	mất	điện	luân	
phiên.	Hãy	tham	gia	với	người	
đóng	thuế,	giáo	viên	và	các	
doanh	nghiệp	nhỏ	phản	đối	việc	
tăng	thuế	không	cần	thiết	này.	
Bỏ	phiếu	Không	cho	Dự	Luật	30!

ỦNG HỘ Cháy	rừng	đang	tàn	
phá	California.	Dự	Luật	

30	chỉ	đánh	thuế	những	người	dân	
California	giàu	nhất—thu	nhập	hàng	
năm	trên	$2	triệu—để	cấp	ngân	quỹ	
cho	chương	trình	phòng	chống	cháy	
rừng	và	không	khí	sạch.	Cấp	ngân	quỹ	
cho	công	tác	quản	lý	rừng,	thêm	trang	
thiết	bị	và	lính	cứu	hỏa.	Giúp	người	
tiêu	dùng	có	thể	mua	được	xe	không	
phát	thải;	tạo	lập	mạng	lưới	sạc	trên	
toàn	tiểu	bang.	TRÁCH	NHIỆM	GIẢI	
TRÌNH	NGHIÊM	NGẶT—kiểm	toán,	
hình	phạt.	Lính	cứu	hỏa,	các	nhóm	
môi	trường	và	chuyên	gia	năng	lượng	
trong	tiểu	bang	ủng	hộ.

ỦNG HỘ
Suzanne	Jimenez
NGƯỜI	DÂN	CALIFORNIA	ỦNG	
HỘ	BẢO	VỆ	BỆNH	NHÂN	LỌC	
THẬN—BỎ	PHIẾU	CÓ	CHO	DỰ	
LUẬT	29	ĐƯỢC	TÀI	TRỢ	BỞI	
NGHIỆP	ĐOÀN	QUỐC	TẾ	NHÂN	
VIÊN	DỊCH	VỤ-	UNITED	
HEALTHCARE	WORKERS	WEST

777	S.	Figueroa	Street,	 
Suite	4050,	Los	Angeles,	CA	
90017

(323)	888-8286
info@YesOn29.org
http://www.YesOn29.org

PHẢN ĐỐI
Bỏ	phiếu	Không	cho	Dự	Luật	
29—Một	Dự	Luật	về	Lọc	Thận	
Nguy	Hiểm	Khác	

(800)	578-7350
info@NoProp29.com
NoProp29.com

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN

PHẢN ĐỐI
Bỏ	phiếu	Không	cho	Dự	Luật	30
(916)	209-0323

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN

ỦNG HỘ
Không	Khí	Sạch	California
www.Yeson30.org
info@yeson30.org
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DỰ LUẬT CUỘC TRƯNG CẦU Ý DÂN ĐỐI VỚI LUẬT 2020 VỀ CẤM BÁN LẺ MỘT 
SỐ SẢN PHẨM THUỐC LÁ CÓ HƯƠNG VỊ.31

PHẦN TÓM LƯỢC  Được đưa vào Lá Phiếu bằng Chữ Ký Kiến Nghị
Phiếu	bầu	"Có"	chấp	thuận	và	phiếu	bầu	"Không"	phản	đối	
luật 2020	cấm	bán	lẻ	một	số	sản	phẩm	thuốc	lá	có	hương	vị.	
Tác Động Tài Chính:	Thu	nhập	thuế	thuốc	lá	của	tiểu	bang	giảm	
từ	hàng	chục	triệu	mỹ	kim	đến	khoảng	$100	triệu	hàng	năm.

PHẢN ĐỐI Dự	Luật	31	là	lệnh	cấm	
đối	với	người	trưởng	thành.	Bán	
các	sản	phẩm	thuốc	lá—kể	cả	
thuốc	lá	điện	tử—cho	bất	kỳ	ai	
dưới	21	tuổi	ĐÃ	là	bất	hợp	pháp.	
Dự	Luật	31	gây	tổn	thất	cho	
người	đóng	thuế	$1	tỷ	trong	bốn	
năm,	trong	khi	những	băng	
nhóm	tội	phạm	được	lợi	bằng	
việc	kiểm	soát	buôn	lậu	và	thị	
trường	ngầm	gia	tăng,	dẫn	đến	
gia	tăng	tội	phạm	trong	khu	phố.	
Cấm	không	bao	giờ	có	hiệu	quả.	
Bỏ	phiếu	Không	cho	Dự	Luật	31.

ỦNG HỘ Bỏ	phiếu	Có	
cho	Dự	Luật	31	

bảo	vệ	trẻ	em	bằng	việc	chấm	
dứt	kinh	doanh	thuốc	lá	có	vị	
kẹo,	bao	gồm	thuốc	lá	điện	tử	và	
thuốc	lá	hương	bạc	hà.	80%	trẻ	
em	đã	từng	sử	dụng	thuốc	lá	bắt	
đầu	bằng	sản	phẩm	thuốc	lá	có	
hương	vị.	Bỏ	phiếu	CÓ	cho	Dự	
Luật	31	sẽ	cứu	nhiều	sinh	mạng	
và	tiết	kiệm	tiền	cho	người	đóng	
thuế	bằng	cách	ngăn	chặn	các	
chi	phí	chăm	sóc	sức	khỏe	liên	
quan	đến	thuốc	lá.

TRANH LUẬN

KHÔNG Một	
phiếu	

bầu	KHÔNG	cho	dự	luật	này	nghĩa	
là:	Các	cửa	hàng	trực	tiếp	và	máy	
bán	hàng	tự	động	có	thể	tiếp	tục	
bán	các	sản	phẩm	thuốc	lá	có	
hương	vị	và	chất	tăng	cường	
hương	vị	cho	thuốc	lá,	như	được	
phép	trong	các	quy	định	khác	của	
liên	bang,	tiểu	bang	và	địa	phương.

CÓ Một	phiếu	bầu	CÓ	cho	
dự	luật	này	nghĩa	là:	

Các	cửa	hàng	trực	tiếp	và	máy	
bán	hàng	tự	động	không	được	
bán	hầu	hết	các	sản	phẩm	thuốc	
lá	có	hương	vị	và	chất	tăng	
cường	hương	vị	cho	thuốc	lá.

PHIẾU BẦU CỦA QUÝ VỊ CÓ Ý NGHĨA GÌ

HƯỚNG DẪN THAM KHẢO NHANH

ỦNG HỘ
Bỏ	phiếu	Có	cho	Dự	Luật	31,	Ủy	
Ban	Bảo	Vệ	Trẻ	Em	California	

555	Capitol	Mall,	Suite	400
Sacramento,	CA	95814	
Info@YesonProp31.com	
VoteYeson31.com

PHẢN ĐỐI
VoteNoOnProp31.com

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN

Không Cần Dán Tem!
Tất	cả	lá	phiếu	bầu	qua	thư	ở	California	đều	có	một	
bì	thư	gửi	lại	đã	trả	trước	bưu	phí.	Điều	này	đảm	
bảo	việc	bỏ	phiếu	thuận	tiện	và	miễn	phí	đối	với	
mọi	cử	tri	California.	Sau	khi	quý	vị	đã	điền	vào	lá	
phiếu	bầu	qua	thư	của	mình,	hãy	đặt	nó	vào	bì	thư	
gửi	lại,	niêm	phong	bì	thư,	ký	tên	vào	dòng	được	chỉ	
định	và	đặt	nó	vào	hộp	thư	hoặc	thùng	bỏ	phiếu	an	
toàn	hoặc	mang	lá	phiếu	đến	nơi	bỏ	phiếu,	trung	
tâm	bỏ	phiếu	hoặc	văn	phòng	bầu	cử	quận	từ	ngày	
11	tháng	10	đến	ngày	8	tháng	11	năm	2022,	trước	
8	giờ	tối.

Tìm Nơi Bỏ Phiếu hoặc Trung 
Tâm Bỏ Phiếu của Quý Vị
Các	nơi	bỏ	phiếu	và	trung	tâm	bỏ	phiếu	được	thiết	
lập	bởi	các	viên	chức	tuyển	cử	của	quận.	Tìm	địa	chỉ	
nơi	bỏ	phiếu	hoặc	địa	điểm	trung	tâm	bỏ	phiếu	của	
quý	vị	trong	Hướng	Dẫn	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	web	của	Ngoại	
Trưởng	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”	cho	GOVOTE	
(468683)	để	tìm	địa	điểm	nơi	bỏ	phiếu	hoặc	trung	
tâm	bỏ	phiếu	gần	quý	vị	nhất.

Kết	quả	bầu	cử	cho	ngày	8	
tháng	11	năm	2022,	sẽ	có	Tổng	
Tuyển	Cử	sau	khi	phòng	phiếu	
đóng	cửa	lúc	8	giờ	tối	trên	
trang	mạng	Kết	Quả	Bầu	Cử	
của	Ngoại	Trưởng	California	tại	
https://electionresults.sos.ca.gov.

Kết	quả	sẽ	bắt	đầu	được	đăng	
tải	lúc	8	giờ	tối	và	sẽ	được	cập	

nhật	suốt	Đêm	Bầu	Cử.	Vào	các	ngày	sau	đó,	kết	
quả	sẽ	được	cập	nhật	lúc	5	giờ	chiều	mỗi	ngày	
trong	suốt	cuộc	kiểm	phiếu	khi	các	quận	đếm	số	lá	
phiếu	còn	lại.	

Kết	quả	được	chứng	nhận	chính	thức	của	cuộc	
bầu	cử	sẽ	được	đăng	tải	trước	ngày	16	tháng	
12 năm	2022	tại	www.sos.ca.gov/elections.
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Đừng Chần Chừ, Bỏ Phiếu Ngay Hôm Nay!
Các viên chức tuyển cử quận sẽ bắt đầu gửi lá phiếu bầu qua thư cho cử tri California không 
muộn hơn ngày 10 tháng 10 năm 2022. 
Thời gian bỏ phiếu bằng lá phiếu bầu qua thư bắt đầu ngay khi lá phiếu được gửi đi. Hãy lên 
tiếng sớm! Gửi lại lá phiếu bầu qua thư của quý vị trong thời gian bỏ phiếu từ ngày 11 tháng 
10 cho đến khi các phòng phiếu đóng cửa vào ngày 8 tháng 11. 
Bỏ Phiếu qua Thư rất DỄ DÀNG. 
Nền dân chủ đang trông cậy vào quý vị! Hãy làm theo năm bước đơn giản sau đây để thực hiện 
quyền bỏ phiếu của quý vị:

Hoàn thành lá phiếu.
Đánh dấu lựa chọn của quý vị trên lá phiếu bầu qua thư.
Niêm phong lá phiếu. 
Giữ an toàn cho lá phiếu của quý vị bên trong bì thư gửi lại lá phiếu bầu qua thư mà quý 
vị nhận được từ văn phòng bầu cử quận của quý vị.
Ký tên. 
Ký tên bên ngoài bì thư gửi lại lá phiếu bầu qua thư của quý vị.
Đảm bảo chữ ký của quý vị trùng khớp với chữ ký trên giấy phép lái xe/ID tiểu bang CA 
của quý vị hoặc chữ ký mà quý vị đã cung cấp khi đăng ký bỏ phiếu. Văn phòng bầu cử 
quận của quý vị sẽ so sánh các chữ ký trước khi tính lá phiếu của quý vị.
Gửi lại lá phiếu. 
Qua thùng phiếu—Bỏ lá phiếu bầu qua thư đã hoàn thành của quý vị tại một thùng phiếu 
chính thức an toàn ở quận của quý vị vào bất kỳ thời điểm nào từ ngày 11 tháng 10 cho 
đến khi các phòng phiếu đóng cửa vào ngày 8 tháng 11.
Qua thư tín—Đảm bảo rằng bì thư gửi lại lá phiếu bầu qua thư của quý vị có dấu bưu điện 
trước ngày 8 tháng 11. Không cần dán tem!
Trực tiếp—Bỏ lá phiếu bầu qua thư đã hoàn thành của quý vị tại một thùng phiếu chính 
thức, nơi bỏ phiếu, trung tâm bỏ phiếu hoặc văn phòng bầu cử quận chậm nhất vào 8 giờ 
tối ngày 8 tháng 11. Các địa điểm bỏ phiếu sẽ mở cửa tại tất cả các quận trước Ngày Bầu 
Cử. Các địa điểm bỏ phiếu cung cấp dịch vụ đăng ký bỏ phiếu, lá phiếu thay thế, máy bỏ 
phiếu dễ dàng tiếp cận và hỗ trợ về ngôn ngữ.
Theo dõi lá phiếu. 
Đăng ký tại WheresMyBallot.sos.ca.gov để nhận thông tin cập nhật về tình trạng lá phiếu 
bầu qua thư bằng tin nhắn văn bản (SMS), email hay cuộc gọi điện thoại.

Vote-by-mail 
Official ballot 
Bỏ phiếu qua thư 
Lá phiếu chính 
thức

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

RETURN SERVICE REQUESTED

OFFICIAL VOTE-BY-MAIL BALLOT MATERIAL

Va l e n t i na Q.  Vo te r
5 6 7 8 S e ve n t h Ave ,  A p t 9 8 6 3 
Fra n k l i n ,  H N 9 9 9 9 9 –12 7 8
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Bỏ phiếu trực tiếp trong vòng 
10 ngày trước Ngày Bầu Cử
• Alameda
• Amador
• Butte
• Calaveras
• El Dorado
• Fresno
• Kings
• Los Angeles
• Madera
• Marin
• Mariposa
• Merced
• Napa
• Nevada

• Orange
• Riverside
• Sacramento
• San Benito
• San Diego
• San Mateo
• Santa Clara
• Santa Cruz
• Sonoma
• Stanislaus
• Tuolumne
• Ventura
• Yolo

Ở California, quý vị sẽ tự động nhận được một lá phiếu trước 
mỗi cuộc bầu cử. Sống tại quận có Đạo Luật Lựa Chọn của Cử Tri 

(VCA) đồng nghĩa với việc có nhiều lựa chọn hơn trong việc bỏ phiếu.

Truy cập CAEarlyVoting.sos.ca.gov hoặc gọi số (800) 339-8163 để tìm hiểu thêm.

VCA.SOS.CA.GOV

Nhiều Ngày Hơn, Nhiều Cách Bỏ Phiếu Hơn 
với Đạo Luật Lựa Chọn của Cử Tri California

Bỏ phiếu qua thư:
Gửi lại lá phiếu 

của quý vị qua thư 
ngay khi quý vị nhận 

được phiếu bầu!

Sử dụng thùng phiếu:
Gửi lại lá phiếu của quý 

vị tại một địa điểm thùng 
phiếu đảm bảo trong 

vòng 28 ngày trước cuộc 
bầu cử.

Bỏ phiếu trực tiếp:
• Bỏ phiếu trực tiếp ở 

bất kỳ đâu trong quận 
trong vòng 10 ngày 
trước cuộc bầu cử.

• Đăng ký bỏ phiếu và 
bỏ phiếu cùng ngày.

• Mang lá phiếu của quý vị 
đến bỏ vào thùng phiếu.
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Ngoại Trưởng Tiểu Bang California cung cấp cho cử tri một phương thức để theo 
dõi và nhận thông báo về tình trạng lá phiếu bầu qua thư của họ. “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 “Lá Phiếu của Tôi ở Đâu?”, 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 đường bưu điện
• Tiếp nhận lá phiếu của quý vị
• Tính lá phiếu của quý vị
• Tìm hiểu vấn đề lá phiếu của quý vị

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

• Email
• Tin Nhắn Văn Bản (SMS)
• Cuộc Gọi Điện Thoại

Theo dõi lá phiếu của quý vị 
—khi lá phiếu được gửi đi, tiếp nhận, và tính— 

 chưa bao giờ đơn giản đến thế. 

WheresMyBallot.sos.ca.gov

LÁ PHIẾU CỦA 

TÔI Ở ĐÂU?
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12 | Phần	Tiêu	Đề	và	Tóm	Lược	/	Phân	Tích

DỰ LUẬT QUYỀN TỰ DO SINH SẢN THEO HIẾN PHÁP. 
TU CHÍNH HIẾN PHÁP THEO CƠ QUAN LẬP PHÁP. 

 
1

PHẦN TIÊU ĐỀ VÀ TÓM LƯỢC CHÍNH THỨC Đ Ư Ợ C  S O Ạ N  T H Ả O  B Ở I  B Ộ  T R Ư Ở N G  T Ư  P H Á P

THÔNG TIN CƠ SỞ
LUẬT LIÊN BANG 
Do Vụ Kiện Tòa Án Gần Đây, Quyền Phá Thai 
Không Còn Được Bảo Vệ bởi Hiến Pháp Hoa 
Kỳ.	Trước	đây,	Tòa	Án	Tối	Cao	Hoa	Kỳ	nhận	
thấy	rằng	nhìn	chung,	Hiến	Pháp	Hoa	Kỳ	bảo	
vệ	quyền	phá	thai.	Do	đó,	các	tiểu	bang	bị	
giới	hạn	khả	năng	đặt	ra	các	hạn	chế	đối	với	
việc	phá	thai.	Tuy	nhiên,	vào	tháng	Sáu	năm	
2022,	Tòa	Án	Tối	Cao	Hoa	Kỳ	đã	quyết	định	
rằng	Hiến	Pháp	Hoa	Kỳ	không	bảo	vệ	quyền	
phá	thai.	Do	đó,	các	tiểu	bang	hiện	linh	hoạt	
hơn	trong	việc	quyết	định	cho	phép,	giới	hạn	
hoặc	cấm	phá	thai.	

Luật Liên Bang Bảo Vệ Quyền Sử Dụng Biện 
Pháp Tránh Thai.	Tòa	Án	Tối	Cao	Hoa	Kỳ	nhận	
thấy	rằng	Hiến	Pháp	Hoa	Kỳ	bảo	vệ	quyền	mua	
và	sử	dụng	các	biện	pháp	tránh	thai	(chẳng	hạn	
như	bao	cao	su,	thuốc	tránh	thai	và	các	sản	
phẩm	tránh	thai	khác).	Ngoài	ra,	luật	liên	bang	
yêu	cầu	hầu	hết	các	chương	trình	bảo	hiểm	y	tế	
phải	chi	trả	cho	các	biện	pháp	tránh	thai.	

LUẬT TIỂU BANG 
Luật Tiểu Bang Cung Cấp Quyền Riêng Tư 
về Sinh Sản.	Hiến	Pháp	California	đảm	bảo	
cho	mọi	người	quyền	riêng	tư	nhưng	không	
xác	định	quyền	này	bao	gồm	những	gì.	Tuy	
nhiên,	Tòa	Án	Tối	Cao	California	đã	nhận	thấy	
rằng	quyền	riêng	tư	này	bao	gồm	quyền	đưa	

• Các	luật	hiện	hành	của	California	quy	định	
rằng	mọi	cá	nhân	đều	có	quyền	cơ	bản	
đối	với	quyền	riêng	tư	trong	các	quyết	
định	sinh	sản	của	cá	nhân	họ,	bao	gồm	
quyền	cơ	bản	để	lựa	chọn	phá	thai	và	
quyền	cơ	bản	để	lựa	chọn	hoặc	từ	chối	
các	biện	pháp	tránh	thai.	

• Dự	luật	này	sẽ	tu	chính	Hiến	Pháp	
California	để	bao	gồm	rõ	ràng	những	
quyền	cơ	bản	này	và	cấm	Tiểu	Bang	từ	
chối	hoặc	can	thiệp	vào	quyền	tự	do	sinh	
sản	của	một	cá	nhân	trong	các	quyết	định	
riêng	tư	nhất	của	họ.	

• Tu	chính	này	nhằm	mở	rộng	các	quyền	
hiện	có	theo	hiến	pháp	California	đối	với	
quyền	riêng	tư	và	sự	bảo	vệ	bình	đẳng,	
đồng	thời	không	thu	hẹp	hoặc	hạn	chế	
các	quyền	này.	

PHẦN TÓM LƯỢC CỦA PHÂN TÍCH VIÊN LẬP PHÁP 
VỀ ƯỚC TÍNH TÁC ĐỘNG TÀI CHÍNH RÒNG ĐỐI 
VỚI CHÍNH QUYỀN TIỂU BANG VÀ ĐỊA PHƯƠNG: 
• Không	có	tác	động	tài	chính	trực	tiếp	vì	
quyền	sinh	sản	đã	được	pháp	luật	tiểu	
bang	bảo	vệ.	

PHÂN TÍCH CỦA PHÂN TÍCH VIÊN LẬP PHÁP

Nội dung dự luật này có thể được tìm thấy trên trang 77 và trang mạng của Ngoại 
Trưởng tại voterguide.sos.ca.gov.

SỐ PHIẾU BẦU CUỐI CÙNG CỦA CƠ QUAN LẬP PHÁP CHO SCA 10 (DỰ LUẬT 1)
(CHƯƠNG 97, CÁC ĐẠO LUẬT 2022)

Thượng	Nghị	Viện:	 Số	Phiếu	Bầu	Có:	29 Số	Phiếu	Bầu	Không:	8

Nghị	Viện:	 Số	Phiếu	Bầu	Có:	58 Số	Phiếu	Bầu	Không:	17
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Để	biết	toàn	văn	Dự	Luật	1,	vui	lòng	xem	trang	77.	 Phân	Tích | 13

PHÂN TÍCH CỦA PHÂN TÍCH VIÊN LẬP PHÁP T I Ế P  T H E O

ra	các	lựa	chọn	về	sinh	sản,	chẳng	hạn	như	
phá	thai	hay	sử	dụng	các	biện	pháp	tránh	
thai.	Ngoài	ra,	sau	đó,	luật	tiểu	bang	đã	được	
thông	qua	để	bảo	vệ	rõ	ràng	các	quyền	này.	
Luật Tiểu Bang Đặt Ra Một Số Hạn Chế 
đối với Việc Phá Thai.	Do	cách	các	tòa	án	
California	giải	thích	về	quyền	riêng	tư,	tiểu	
bang	chỉ	có	thể	hạn	chế	việc	phá	thai	khi	
cần	thiết	để	đáp	ứng	các	lợi	ích	nhất	định	
của	tiểu	bang	như	sức	khỏe	công	cộng	và	
an	toàn.	Ví	dụ:	Luật	California	yêu	cầu	các	
nhà	cung	cấp	dịch	vụ	phá	thai	phải	được	cấp	
phép.	Ngoài	ra,	chỉ	có	thể	tiến	hành	phá	thai	
đối	với	thai	nhi	có	khả	năng	sống	khi	việc	
mang	thai	đó	có	nguy	cơ	đe	dọa	sức	khỏe	
hoặc	tính	mạng	của	thai	phụ.	Theo	luật	tiểu	
bang,	thai	nhi	được	coi	là	có	khả	năng	sống	
nếu	có	thể	sống	sót	bên	ngoài	tử	cung.	

TIỂU BANG GIÚP CHI TRẢ TIỀN CHĂM SÓC SỨC 
KHỎE CHO NHIỀU NGƯỜI DÂN CALIFORNIA 
California Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc Sức 
Khỏe cho Nhiều Người Dân California Có 
Thu Nhập Thấp.	Chương	trình	Medicaid	liên	
bang-tiểu	bang,	hay	còn	gọi	là	Medi-Cal	tại	
California,	cung	cấp	bảo	hiểm	y	tế	cho	người	
dân	California	có	thu	nhập	thấp	hội	đủ	điều	
kiện.	Các	dịch	vụ	chăm	sóc	sức	khỏe	được	
Medi-Cal	chi	trả	bao	gồm	phá	thai	và	tránh	
thai.	Chính	quyền	tiểu	bang	và	liên	bang	
đồng	chi	trả	chi	phí	của	hầu	hết	các	dịch	vụ	
Medi-Cal	bao	gồm	cả	tránh	thai.	Tuy	nhiên,	
tiểu	bang	thanh	toán	toàn	bộ	chi	phí	dịch	vụ	
phá	thai	được	cung	cấp	qua	Medi-Cal.	
Nhiều Người Dân California Mua Bảo Hiểm 
Y Tế Thông Qua Covered California.	Khoảng	
2	triệu	người	dân	California	mua	các	chương	
trình	bảo	hiểm	y	tế	thông	qua	thị	trường	bảo	
hiểm	y	tế	của	tiểu	bang	là	Covered	California.	
Các	dịch	vụ	chăm	sóc	sức	khỏe	được	những	
chương	trình	này	chi	trả	bao	gồm	phá	thai	

và	tránh	thai.	Đối	với	hầu	hết	những	người	
ghi	danh	vào	Covered	California,	chính	quyền	
tiểu	bang	và	liên	bang	giúp	thanh	toán	ít	
nhất	một	phần	chi	phí	mua	các	chương	trình	
này.	Tuy	nhiên,	chỉ	một	mình	tiểu	bang	chi	
trả	chi	phí	của	các	chương	trình	này	để	đài	
thọ	chi	phí	phá	thai	cho	những	người	này.	

KIẾN NGHỊ  
Dự	Luật	1	thay	đổi	Hiến	Pháp	California	để	quy	
định	rằng	tiểu	bang	không	thể	từ	chối	hoặc	can	
thiệp	vào	quyền	tự	do	sinh	sản	của	một	người	
và	mọi	người	có	quyền	cơ	bản	để	lựa	chọn:	

• Có	phá	thai	hay	không.	
• Có	sử	dụng	biện	pháp	tránh	thai	hay	
không.	

ẢNH HƯỞNG TÀI CHÍNH 
Không Có Ảnh Hưởng Tài Chính Trực Tiếp. 
Dự	Luật	1	sẽ	thay	đổi	Hiến	Pháp	California	
để	bao	gồm	rõ	ràng	các	quyền	tự	do	sinh	
sản	hiện	có.	Vì	những	quyền	này	đã	tồn	tại	
ở	California	nên	dự	luật	sẽ	không	gây	ảnh	
hưởng	tài	chính	trực	tiếp.	Tuy	nhiên,	vẫn	
chưa	rõ	ràng	việc	liệu	tòa	án	có	giải	thích	dự	
luật	này	là	mở	rộng	quyền	sinh	sản	ra	ngoài	
luật	hiện	hành	hay	không.	Nếu	tòa	án	nhận	
thấy	rằng	dự	luật	mở	rộng	các	quyền	này	có	
thể	ảnh	hưởng	tài	chính	đối	với	tiểu	bang.

Truy cập https://www.sos.ca.gov/
campaign-lobbying/cal-access-resources/

measure-contributions/2022-ballot-measure-
contribution-totals để lấy danh sách 

các ủy ban chủ yếu được hình thành để ủng 
hộ hoặc phản đối dự luật này.

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

để lấy thông tin về 10 nhà đóng góp  
hàng đầu của ủy ban. 

QUYỀN TỰ DO SINH SẢN THEO HIẾN PHÁP. 
TU CHÍNH HIẾN PHÁP THEO CƠ QUAN LẬP PHÁP.

DỰ LUẬT

1

https://www.sos.ca.gov/campaign-lobbying/cal-access-resources/measure-contributions/2022-ballot-measure-contribution-totals
https://www.sos.ca.gov/campaign-lobbying/cal-access-resources/measure-contributions/2022-ballot-measure-contribution-totals
https://www.sos.ca.gov/campaign-lobbying/cal-access-resources/measure-contributions/2022-ballot-measure-contribution-totals
https://www.sos.ca.gov/campaign-lobbying/cal-access-resources/measure-contributions/2022-ballot-measure-contribution-totals
https://www.fppc.ca.gov/transparency/top‑contributors.html
https://www.fppc.ca.gov/transparency/top‑contributors.html
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14 | Tranh	Luận	 Các phần tranh luận được in trên trang này là ý kiến của những tác giả, và chưa được kiểm chứng tính chính xác bởi bất cứ cơ quan chính thức nào. 

DỰ LUẬT QUYỀN TỰ DO SINH SẢN THEO HIẾN PHÁP.  
TU CHÍNH HIẾN PHÁP THEO CƠ QUAN LẬP PHÁP.1

★	 TRANH LUẬN ỦNG HỘ DỰ LUẬT 1	 ★

★	 BÁC BỎ TRANH LUẬN ỦNG HỘ DỰ LUẬT 1	 ★
Dự	Luật	1	là	KHÔNG	cần	thiết	để	bảo	vệ	quyền	phá	thai.	
Nhưng	nó	SẼ	khiến	những	người	đóng	thuế	ở	California	phải	
trả	hàng	triệu	mỹ	kim.	
Luật	sư	hiến	pháp	Heather	Hacker	cho	biết:	“Luật	California	
đã	cho	phép	tiếp	cận	phá	thai	và	tránh	thai”.	“Nhưng	không	
giống	như	luật	tiểu	bang	giới	hạn	việc	phá	thai	muộn	trừ	khi	
cần	thiết	về	mặt	y	tế,	Dự	Luật	1	không	có	giới	hạn	về	việc	phá	
thai	muộn”.	
Cũng	giống	như	các	tu	chính	hiến	pháp	khác,	Dự	Luật	1	sẽ	
phải	đối	mặt	với	nhiều	vụ	kiện	tụng	và	những	phản	đối	tại	tòa	
án,	dẫn	đến	việc	giải	thích	tư	pháp.	
Chúng	ta	có	thực	sự	muốn	các	thẩm	phán	quyết	định	vấn	đề	
này	không?	
Một	vấn	đề	không	đúng	sự	thật	khác	nữa	là	những	tuyên	bố	
cho	rằng	Dự	Luật	1	giới	hạn	việc	phá	thai	muộn.	Không	phải	
như	vậy.	
Hãy	tự	đọc	Dự	Luật	1.	KHÔNG	nội	dung	nào	trong	dự	luật	này	
đề	cập	đến	giới	hạn	của	việc	phá	thai	muộn,	cũng	như	không	
ngăn	ngừa	việc	sử	dụng	tiền	thuế	để	tài	trợ	cho	việc	phá	thai.	
Cơ	Quan	Lập	Pháp	đã	TĂNG	ngân	quỹ	phá	thai	lên	$200	triệu	
trong	năm	nay.	Nhưng	những	người	ủng	hộ	Dự	Luật	1	nói	rằng	
số	tiền	đó	có	thể	là	không	đủ.	Với	Dự	Luật 1,	số người	tìm	cách	

phá	thai	đến	từ	các	tiểu	bang	khác	sẽ	tăng	vọt,	và	chi	phí	thì	do	
những	người	đóng	thuế	ở	California	chi	trả.	Điều	này	rõ	ràng	là	
không	công	bằng.		
Theo	The San Jose Mercury News,	phòng	khám	ở	các	quận	
San	Diego,	Riverside	và	Imperial	đã	ghi	nhận	sự	gia	tăng	
1,246%	số	phụ	nữ	tìm	đến	việc	phá	thai—chỉ	tính	riêng	từ	
Arizona.	
Dự	Luật	1	là	sự	lãng	phí	hàng	triệu	mỹ	kim	tiền	thuế	không	
cần	thiết	để	bảo	vệ	quyền	tự	do	sinh	sản	của	phụ	nữ.	Dự	
luật	này	cho	phép	phá	thai	muộn	mà	không	có	giới	hạn,	và	
sẽ	châm	ngòi	cho	một	cuộc	chiến	pháp	lý	kéo	dài	có	thể	mất	
nhiều	năm	và	tốn	hàng	triệu	mỹ	kim.	
Để	bảo	vệ	người	đóng	thuế	và	các	quyền	phá	thai	hiện	có,	và	
để	duy	trì	các	giới	hạn	hợp	lý	đối	với	việc	phá	thai	muộn,	hãy	
bỏ	phiếu	“KHÔNG”	cho	Dự	Luật	1.	
Allison Martinez,	Giám	Đốc	Điều	Hành
Liên	Minh	Chăm	Sóc	Thai	Sản	California	
Brad Dacus,	Chủ	Tịch	
Viện	Tư	Pháp	Thái	Bình	Dương	
Dr. Vansen Wong,	Bác	Sĩ	Phụ	Khoa

BỎ	PHIẾU	CÓ	CHO	DỰ	LUẬT	1.	
Rất	đơn	giản:	Dự	Luật	1	sẽ	ghi	nhận	quyền	cơ	bản	đối	với	việc	
phá	thai	và	quyền	cơ	bản	đối	với	các	biện	pháp	tránh	thai	
trong	Hiến	Pháp	Tiểu	Bang	California.	
Trong	gần	50	năm,	người	Mỹ	đã	dựa	trên	nguyên	tắc	pháp	lý	do	
án	lệ	Roe v. Wade 	(Roe	kiện	Wade)	đặt	ra,	cho	phép	các	cá	nhân	
tự	đưa	ra	quyết	định	về	sức	khỏe	sinh	sản	của	mình.	Quyền	tiếp	
cận	phá	thai	không	còn	được	liên	bang	bảo	vệ	và	đang	bị	công	
kích	trên	toàn	quốc.	
BỎ	PHIẾU	CÓ	CHO	DỰ	LUẬT	1	BẢO	VỆ	QUYỀN	TỰ	DO	SINH	SẢN.	
Dự	Luật	1	sửa	đổi	Hiến	Pháp	Tiểu	Bang	California	để	cấm	rõ	
ràng	việc	can	thiệp	vào	các	lựa	chọn	cá	nhân	về	sức	khỏe	sinh	
sản.	Điều	này	đảm	bảo	quyền	cơ	bản	được	lựa	chọn	phá	thai	
và	bảo	vệ	quyền	tiếp	cận	các	biện	pháp	tránh	thai.	Các	quyền	
này	phù	hợp	với	các	quyền	theo	hiến	pháp	hiện	hành	của	tiểu	
bang	đối	với	quyền	riêng	tư	và	sự	bảo	vệ	bình	đẳng	theo	luật.	
VIỆC	BỎ	PHIẾU	CÓ	CHO	DỰ	LUẬT	1	SẼ	ĐẢM	BẢO	LỰA	
CHỌN	TÌM	KIẾM	SỰ	CHĂM	SÓC	SỨC	KHỎE	SINH	SẢN	TOÀN	
DIỆN,	BAO	GỒM	CẢ	PHÁ	THAI,	SẼ	LUÔN	ĐƯỢC	BẢO	VỆ	Ở	
CALIFORNIA.	
Hàng	triệu	người	ở	các	tiểu	bang	khác	đã	mất	quyền	được	
phép	phá	thai.	Ở	những	tiểu	bang	đó,	bệnh	nhân	có	thể	bị	
tống	vào	tù	vì	tìm	cách	phá	thai	ngay	cả	trong	trường	hợp	sẩy	
thai.	Và	hầu	hết	sẽ	bị	cấm	phá	thai	ngay	cả	trong	trường	hợp	
hiếp	dâm	hoặc	loạn	luân.	Các	nhà	cung	cấp	dịch	vụ	chăm	sóc	
sức	khỏe	của	họ	cũng	có	thể	phải	chịu	trách	nhiệm	hình	sự.	
TẤT	CẢ	BÁC	SĨ,	Y	TÁ	VÀ	NHÀ	CUNG	CẤP	DỊCH	VỤ	CHĂM	SÓC	
SỨC	KHỎE	ĐỀU	ĐỒNG	Ý.	
Bỏ	phiếu	có	cho	Dự	Luật	1	là	điều	cần	thiết	để	duy	trì	các	
quyết	định	y	tế	sinh	sản	được	trao	cho	đúng	người—các	cá	
nhân	và	nhà	cung	cấp	dịch	vụ	chăm	sóc	sức	khỏe	của	họ,	dựa	
trên	các	dữ	kiện	khoa	học,	không	phải	các	chương	trình	nghị	
sự	chính	trị.	
Dự	Luật	1	cũng	sẽ	bảo	vệ	cách	một	người	quyết	định	sử	dụng	các	
biện	pháp	tránh	thai	và	thiết	lập	các	hạn	chế	cho	phép	một	người	

tự	lựa	chọn	cách	sử	dụng	hoặc	từ	chối	các	biện	pháp	tránh	thai,	
dựa	trên	nhu	cầu	cá	nhân	của	họ.	
CHÚNG	TA	KHÔNG	THỂ—VÀ	KHÔNG	ĐƯỢC—TỤT	HẬU.	
Trước	năm	1973,	phụ	nữ	cần	dịch	vụ	chăm	sóc	sức	khỏe	sinh	
sản	thiết	yếu	thường	buộc	phải	đi	một	quãng	đường	dài	hoặc	
tìm	kiếm	dịch	vụ	chăm	sóc	bất	hợp	pháp,	ngay	cả	trong	những	
trường	hợp	nghiêm	trọng	nhất.	
Trẻ	em	ngày	nay	không	nên	có	ít	quyền	hơn	ông	bà	của	chúng	
khi	trưởng	thành.	Nhưng	trừ	khi	chúng	ta	thông	qua	Dự	Luật	
1,	các	quyền	của	chúng	ta	ở	California	có	thể	gặp	rủi	ro.	
Quyền	tiếp	cận	các	dịch	vụ	chăm	sóc	sức	khỏe	sinh	sản	toàn	
diện,	với	giá	cả	phải	chăng,	bao	gồm	cả	phá	thai,	cho	phép	
mọi	người	lập	kế	hoạch	cho	cuộc	sống	và	đạt	được	ước	mơ	
của	họ.	Bỏ	phiếu	có	cho	Dự	Luật	1	bảo	vệ	quyền	tiếp	cận	dịch	
vụ	chăm	sóc	sẽ	cho	phép	các	cá	nhân	và	gia	đình	tự	do	đưa	ra	
những	lựa	chọn	đó.	
Hiệp	Hội	Y	Khoa	California,	Tổ	Chức	Kế	Hoạch	Hóa	Gia	Đình	
California	và	Liên	Đoàn	Nữ	Cử	Tri	California	ủng	hộ	Dự	Luật	1	bởi	
vì	bất	kể	ai	hoặc	đảng	phái	chính	trị	nào	kiểm	soát	chính	quyền	
thì	quyền	phá	thai	hoặc	tiếp	cận	các	biện	pháp	tránh	thai	của	một	
người	cần	được	bảo	vệ	ở	California.	
Chúng	ta	phải	tiên	phong	để	đảm	bảo	rằng	những	người	cần	
tiếp	cận	dịch	vụ	chăm	sóc	có	thể	nhận	được	dịch	vụ	chăm	sóc	
tại	California.	
Tìm	hiểu	thêm	tại	YESon1CA.com.	
BỎ	PHIẾU	CÓ	CHO	DỰ	LUẬT	1.	
Shannon Udovic-Constant, M.D.,	Chủ	Tịch	Hội	Đồng
Hiệp	Hội	Y	Khoa	California	
Jodi Hicks,	Chủ	Tịch
Tổ	Chức	Kế	Hoạch	Hóa	Gia	Đình	California	
Carol Moon Goldberg,	Chủ	Tịch
Liên	Đoàn	Nữ	Cử	Tri	California
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QUYỀN TỰ DO SINH SẢN THEO HIẾN PHÁP.  
TU CHÍNH HIẾN PHÁP THEO CƠ QUAN LẬP PHÁP.

DỰ LUẬT

1
★	 TRANH LUẬN CHỐNG LẠI DỰ LUẬT 1	 ★

★	 BÁC BỎ TRANH LUẬN CHỐNG LẠI DỰ LUẬT 1	 ★
Dự	Luật	1	đảm	bảo	rằng	việc	chăm	sóc	sức	khỏe	sinh	sản—
bao	gồm	quyền	phá	thai—được	bảo	vệ	trong	Hiến	Pháp	Tiểu	
Bang.	Tu	chính	này	xác	định	rõ	ràng	trong	Hiến	Pháp	Tiểu	
Bang	rằng	mọi	người	có	quyền	tự	do	tiếp	cận	việc	phá	thai	và	
các	biện	pháp	tránh	thai.	Điều	này	sẽ	ngăn	không	cho	những	
quyền	đó	bị	tước	đoạt	khỏi	người	dân	California	giống	như	đã	
bị	Tòa	Án	Tối	Cao	bảo	thủ	của	Hoa	Kỳ	tước	bỏ	gần	đây.	
Đừng	để	những	người	phản	đối	làm	cho	hiểu	lầm.	Chúng	ta	
không	thể	tụt	hậu.	
Dự	Luật	1	không	thay	đổi	cách	thức	hoặc	thời	điểm	một	người	
có	thể	tiếp	cận	phá	thai	ở	California.	
Luật	hiện	hành	của	California	quy	định	rằng	phụ	nữ	có	quyền	
lựa	chọn	phá	thai	trước	khi	thai	nhi	có	khả	năng	sống	sót	
hoặc để	bảo	vệ	tính	mạng	hoặc	sức	khỏe	của	người	phụ	nữ.	
Dự	Luật	1	sẽ	không	thay	đổi	điều	đó.	
Đừng	sa	vào	các	chiến	thuật	hù	dọa	của	những	người	phản	đối.	
Dự	Luật	1	chỉ	đơn	giản	là	tu	chính	Hiến	Pháp	Tiểu	Bang	để	cấm	
can	thiệp	vào	các	lựa	chọn	cá	nhân	về	chăm	sóc	sức	khỏe	sinh	
sản	và	quyền	cơ	bản	được	lựa	chọn	phá	thai.	
Các	quyết	định	về	phá	thai	và	tránh	thai	hoàn	toàn	mang	tính	cá	
nhân.	Tốt	nhất	nên	đưa	ra	các	quyết	định	này	cùng	với	nhà	cung	
cấp	dịch	vụ	chăm	sóc	sức	khỏe,	họ	có	thể	cung	cấp	hướng	dẫn	

chuyên	môn	và	bị	ràng	buộc	bởi	các	tiêu	chuẩn	chuyên	môn	và	
đạo	đức.	Dự	Luật	1	bảo	vệ	quyền	đó.
Đừng	để	California	tụt	hậu.	Mặc	dù	Tòa	Án	Tối	Cao	Hòa	Kỳ	đã	
quay	lưng	lại	với	khoa	học,	sự	an	toàn	và	bình	đẳng	bằng	việc	
lật	ngược	vụ	Roe kiện Wade,	Dự	Luật	1	đảm	bảo	rằng	lựa	chọn	
tìm	kiếm	dịch	vụ	chăm	sóc	sức	khỏe	sinh	sản	toàn	diện	sẽ	luôn	
được	bảo	vệ	ở	California.	
Các	quyết	định	y	tế	sinh	sản	nên	được	thực	hiện	cùng	với	các	
nhà	cung	cấp	dịch	vụ	chăm	sóc	sức	khỏe,	dựa	trên	các	dữ	kiện	
khoa	học,	không	liên	quan	đến	chính	trị.	
YESon1CA.com 
Bỏ	phiếu	CÓ	cho	Dự	Luật	1.	
Sandy Reding, R.N.,	Chủ	Tịch
Hiệp	Hội	Y	Tá	California	
Kelly McCue, M.D.,	Chủ	Tịch	Địa	Hạt	IX
Đại	Học	Sản	Phụ	Khoa	Hoa	Kỳ	
Cary Franklin, J.D.,	Chủ	Nhiệm	Khoa
Trung	Tâm	UCLA	về	Sức	Khỏe	Sinh	Sản,	Luật	và	Chính	Sách	

Những	người	trong	chúng	ta	ký	tên	vào	bản	tranh	luận	này	
có quan	điểm	khác	nhau	về	nhiều	vấn	đề,	bao	gồm	cả	việc	
phá thai.	
Nhưng	tất	cả	chúng	ta	đều	đồng	ý	rằng	Dự	Luật	1	là	sự	lãng	
phí	tiền	thuế	rất	lớn,	tốn	kém	và	vô	nghĩa,	sẽ	cho	phép	phá	thai	
muộn	không	hạn	chế	khiến	người	nộp	thuế	phải	trả	hàng	triệu	
mỹ	kim.	Đây	không	phải	là	giải	pháp.	
Dự	Luật	1	được	đưa	vào	lá	phiếu	vì	một	lý	do—để	ghi	điểm	chính	
trị,	không	phải	để	đưa	ra	chính	sách	nghiêm	túc.	
Phụ	nữ	đã	có	quyền	lựa	chọn	theo	luật	hiện	hành	của	
California.	Phán	quyết	gần	đây	của	Tòa	Án	Tối	Cao	Hoa	Kỳ	đã	
không	và	sẽ	không	thay	đổi	điều	này.	Dự	Luật	1	là	KHÔNG	cần	
thiết	đối	với	việc	bảo	vệ	sức	khỏe	của	phụ	nữ	hoặc	quyền	sinh	
sản	của	họ.	
Phá	thai	đã	là	quyền	hợp	pháp	ở	California	với	các	giới	hạn	
hợp	lý	đối	với	việc	phá	thai	muộn,	trường	hợp	này	được	phép	
nếu	cần	thiết	về	mặt	y	tế	để	bảo	vệ	tính	mạng	hoặc	sức	khỏe	
của	người	mẹ.	
Dự	Luật	1	sẽ	phá	hủy	sự	cân	bằng	quan	trọng	này	và	có	khả	
năng	đưa	luật	phá	thai	cực	đoan	nhất	vào	hiến	pháp	tiểu	bang	
của	chúng	ta.	
Dự	Luật	1	sẽ	cho	phép	phá	thai	muộn	KHÔNG	có	giới	hạn,	với	
chi	phí	do	người	đóng	thuế	trả,	vì	bất	kỳ	lý	do	gì,	vào	bất	kỳ	
thời	điểm	nào	cho	đến	thời	điểm	sinh—ngay	cả	khi	tính	mạng	
của	người	mẹ	không	gặp	nguy	hiểm,	ngay	cả	khi	đứa	trẻ	khỏe	
mạnh	có	thể	sống	sót	bên	ngoài	tử	cung.	
Thay	vì	duy	trì	các	giới	hạn	mang	tính	trắc	ẩn	và	được	cân	
bằng	một	cách	cẩn	thận	của	tiểu	bang	chúng	ta	đối	với	
việc	phá	thai	muộn,	Dự	Luật	1	sẽ	đẩy	California	ra	xa	khỏi	
xu	hướng	này.	Ngày	nay,	hầu	hết	các	tiểu	bang	và	47	quốc	
gia	Châu	Âu	đều	hạn	chế	việc	phá	thai	muộn,	bao	gồm	cả	
California.	Một	cuộc	bỏ	phiếu	thăm	dò	ý	kiến	gần	đây	của	
Harris	cho	thấy	90%	người	Mỹ	ủng	hộ	các	giới	hạn	đối	với	việc	
phá	thai	muộn.	Tương	tự,	việc	bỏ	phiếu	gần	đây	cho	thấy	hầu	
hết	cử	tri	California	cũng	ủng	hộ	những	hạn	chế	đối	với	việc	
phá	thai	muộn.	
Bằng	cách	cho	phép	phá	thai	không	giới	hạn,	Dự	Luật	1	sẽ	biến	

California	thành	một	“tiểu	bang	dung	thân”	cho	hàng	ngàn,	có	
thể	là	hàng	triệu	người	tìm	cách	phá	thai	đến	từ	các	tiểu	bang	
khác,	khiến	người	nộp	thuế	phải	trả	khoản	tiền	đáng	kinh	ngạc.	
Viện	Guttmacher	ủng	hộ	quyền	phá	thai	ước	tính	rằng	California	
có	thể	chứng	kiến	sự	gia	tăng	gần	3,000%	số	người	từ	các	tiểu	
bang	khác	đến	đây	để	tìm	cách	phá	thai,	trong	đó	nhiều	người	
đến	để	phá	thai	muộn	với	chi phí	đắt	đỏ	hơn.	Theo	báo	cáo,	
lượng	bệnh	nhân	ngoài	tiểu	bang	hàng	năm	của	California	có	thể	
tăng	từ	46,000	người	lên	1.4	triệu	người	mỗi	năm.	
Không	có	giới	hạn	về	việc	phá	thai	muộn,	Dự	Luật	1	sẽ	đẩy	những	
con	số	này	lên	cao	hơn	nữa,	tiêu	hao	hàng	triệu	mỹ	kim	tiền	thuế	
vào	thời	điểm	người	nộp	thuế	đang	gặp	khó	khăn	khi	đối	mặt	với	
lạm	phát	và	giá	xăng	cao	ngất	trời.	
Cơ	Quan	Lập	Pháp	đã	cam	kết	hơn	$200	triệu	trong	năm	nay	để	mở	
rộng	các	dịch	vụ	phá	thai	và	sinh	sản,	bao	gồm	hàng	chục	triệu	mỹ	
kim	để	trả	chi	phí	cho	những	người	tìm	cách	phá	thai	đến	từ	các	tiểu	
bang	khác.	Với	sự	gia	tăng	3,000%	số	người	muốn	phá	thai	đến	từ	
các	tiểu	bang	khác,	sẽ	cần	thêm	hàng	triệu	mỹ	kim	để	đáp	ứng	nhu	
cầu	tăng	vọt.
Dự	Luật	1	là	một	kiến	nghị	cực	đoan	và	tốn	kém,	không	có	tác	dụng	
gì	trong	việc	nâng	cao	sức	khỏe	của	phụ	nữ	hoặc	quyền	lựa	chọn	
của	họ.	Nó	tạo	áp	lực	cho	những	người	đóng	thuế	và	xóa	bỏ	mọi	
giới	hạn	đối	với	việc	phá	thai	muộn,	bất	chấp	những	điều	mà	hầu	
hết	các	cử	tri	mong	muốn.	
Dự	Luật	1	là	một	chiêu	trò	chính	trị	giả	dối	được	đưa	vào	lá	
phiếu	để	ghi	điểm	chính	trị,	chứ	không	phải	để	đưa	ra	chính	
sách	hợp	lý.	Như	thường	lệ,	những	người	nộp	thuế	sẽ	phải	trả	
giá	cho	điều	đó.	
Chúng	tôi	kêu	gọi	bỏ	phiếu	“KHÔNG”	cho	Dự	Luật	1.	Nó	đáng	
bị	loại	bỏ.	
Dr. Anne Marie Adams,	Bác	Sĩ	Phụ	Khoa
Tak Allen,	Chủ	Tịch
Liên	Minh	Dựa	Trên	Niềm	Tin	Quốc	Tế
Dân Biểu Tiểu Bang Jim Patterson 
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DỰ LUẬT CHO PHÉP CHƠI ROULETTE TRỰC TIẾP, CÁC TRÒ ĐỔ XÚC XẮC, CÁ 
CƯỢC THỂ THAO TẠI CÁC VÙNG ĐẤT BỘ TỘC. TU CHÍNH HIẾN 
PHÁP VÀ ÐẠO LUẬT TIÊN KHỞI.26
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THÔNG TIN CƠ SỞ
Cờ bạc ở California.	Hiến	Pháp	California	và	luật	tiểu	
bang	hạn	chế	cờ	bạc	ở	California.	Ví	dụ:	Luật	tiểu	bang	
cấm	cá	cược	thể	thao,	roulette	và	các	trò	đổ	xúc	xắc	
(chẳng	hạn	như	crap).	Tuy	nhiên,	luật	cho	phép	một	số	
hình	thức	cờ	bạc.	Bao	gồm:	

• Xổ Số Tiểu Bang.	Khoảng	23,000	cửa	hàng	ở	
tất	cả	58	quận	bán	các	trò	chơi	xổ	số	tiểu	bang.	
Doanh	thu	bán	xổ	số—sau	khi	trừ	chi	phí	giải	
thưởng	và	chi	phí	hoạt	động—được	sử	dụng	
để	hỗ	trợ	nền	giáo	dục.	Khoảng	$1.9	tỷ	thu	
nhập	bán	xổ	số	đã	hỗ	trợ	nền	giáo	dục	vào	
năm ngoái.	

• Phòng chơi bài.	Hiện	tại,	có	84	phòng	chơi	bài	
ở	32	quận	có	thể	cung	cấp	một	số	trò	chơi	bài	
nhất	định	(chẳng	hạn	như	poker).	Phòng	chơi	
bài	chi	trả	các	khoản	phí	và	thuế	của	tiểu	bang	
và	địa	phương.	Ví	dụ:	Các	phòng	chơi	bài	trả	
cho	tiểu	bang	khoảng	$24	triệu	mỗi	năm	(hàng	
năm)	nói	chung	cho	các	chi	phí	quản	lý.	Các	
phòng	chơi	bài	cũng	trả	khoảng	$100	triệu	mỗi	
năm	cho	các	thành	phố	mà	họ	đặt	trụ	sở.

• Cá Cược Đua Ngựa.	Bốn	trường	đua	do	tư	
nhân	điều	hành	cũng	như	29	hội	chợ,	trường	
đua	hoạt	động	công	khai	và	các	cơ	sở	khác	
ở	17	quận	cung	cấp	dịch	vụ	cá	cược	đua	
ngựa.	Ngành	đua	ngựa	chi	trả	các	khoản	phí	
và	thuế	của	tiểu	bang	và	địa	phương.	Năm	
ngoái,	ngành	này	đã	trả	cho	tiểu	bang	khoảng	
$18 triệu	tiền	phí,	chủ	yếu	cho	các	chi	phí	quản	
lý	của	tiểu	bang.	

• Các Sòng Bạc của Bộ Tộc.	Các	bộ	tộc	vận	hành	
66	sòng	bạc	tại	28	quận	theo	thỏa	thuận	cụ	
thể	giữa	các	bộ	tộc	nhất	định	và	tiểu	bang	(sẽ	
được	thảo	luận	bên	dưới).	Các	sòng	bạc	này	
cung	cấp	máy	đánh	bạc,	trò	chơi	xổ	số	và	trò	
chơi	bài	trên	các	vùng	đất	bộ	tộc.	Năm	ngoái,	
các	bộ	tộc	đã	trả	khoảng	$65	triệu	để	hỗ	trợ	
quy	chế	của	tiểu	bang	và	các	chương	trình	cai	
nghiện	cờ	bạc.	Các	bộ	tộc	cũng	trả	hàng	chục	
triệu	mỹ	kim	cho chính	quyền	địa	phương	mỗi	
năm.	Ngoài	ra,	các	bộ tộc	điều	hành	các	sòng	
bạc	lớn	hơn	trả	gần	$150	triệu	mỗi	năm	cho	các	
bộ	tộc	không	vận	hành	sòng	bạc	hoặc	có	ít	hơn	
350 máy	đánh	bạc.	

• Cho	phép	các	bộ	tộc	Da	Đỏ	được	liên	bang	công	
nhận	tổ	chức	chơi	roulette,	các	trò	đổ	xúc	xắc	và	
cá	cược	thể	thao	tại	chỗ	trên	các	vùng	đất	bộ	tộc	
nếu	được	cho	phép	trong	thỏa	thuận	đánh	bạc	do	
Tiểu	Bang	phê	chuẩn.	

• Cho	phép	cá	cược	thể	thao	tại	một	số	trường	đua	
ngựa	được	cấp	phép	ở	bốn	quận	đối	với	những	cá	
nhân	từ	21	tuổi	trở	lên	và	đánh	thuế	10%	đối	với	
lợi	nhuận	từ	cá	cược	thể	thao	tại	các	đường	đua	
này;	chuyển	nguồn	thu	vào	Ngân	Quỹ	Chung	của	
tiểu	bang	(70%),	các	chương	trình	vấn	nạn	cờ	bạc	
(15%)	và	thi	hành	luật	(15%).	

• Cấm	tiếp	thị	cá	cược	thể	thao	cho	người	dưới	
21 tuổi.	

• Cho	phép	các	vụ	kiện	cá	nhân	để	thi	hành	một	số	
luật	cờ	bạc	nhất	định.	

TÓM LƯỢC PHẦN ƯỚC TÍNH CỦA PHÂN TÍCH VIÊN 
LẬP PHÁP VỀ TÁC ĐỘNG TÀI CHÍNH RÒNG ĐỐI 
VỚI CHÍNH QUYỀN TIỂU BANG VÀ ĐỊA PHƯƠNG: 
• Thu	nhập	của	tiểu	bang	tăng	lên,	có	thể	lên	đến	hàng	

chục	triệu	mỹ	kim	hàng	năm,	từ	các	khoản	thanh	
toán	cá	cược	thể	thao	ở	các	trường	đua	ngựa	và	sòng	
bạc	của	bộ	tộc	và	tiền	phạt	cờ	bạc.	Một	số	khoản	thu	
nhập	này	sẽ	là	sự	chuyển	dịch	từ	khoản	thu	nhập	hiện	
có	của	tiểu	bang.	

• Chi	phí	tiểu	bang	tăng	lên	để	quản	lý	cá	cược	thể	
thao	trực	tiếp,	có	thể	đạt	mức	vài	chục	triệu	mỹ	
kim	hàng	năm.	Một	phần	hoặc	tất	cả	các	chi	phí	
này	sẽ	được	bù	trừ	bằng	khoản	tăng	thu	nhập	của	
tiểu	bang.	

• Chi	phí	tiểu	bang	tăng	lên	để	thi	hành	luật	cờ	bạc,	
không	được	vượt	quá	vài	triệu	mỹ	kim	mỗi	năm.	Một	
phần	các	chi	phí	này	có	thể	được	bù	trừ	bằng	khoản	
tăng	thu	nhập	của	tiểu	bang.	

PHÂN TÍCH CỦA PHÂN TÍCH VIÊN LẬP PHÁP

Nội dung dự luật này có thể được tìm thấy trên trang 77 và trang mạng của Ngoại 
Trưởng tại voterguide.sos.ca.gov.
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Thỏa Thuận Bộ Tộc-Tiểu Bang.	Các	bộ	tộc	người	Mỹ	
gốc	Bản	Địa	có	một	số	quyền	theo	luật	liên	bang	để	
tự	quản	lý,	chẳng	hạn	như	một	số	quyền	được	cung	
cấp	dịch	vụ	cờ	bạc.	Điều	này	có	nghĩa	là	tiểu	bang	
nói	chung	không	thể	quản	lý	hoạt	động	cờ	bạc	của	
bộ	tộc	trừ	khi	được	cho	phép	bởi	(1)	luật	liên	bang	và	
(2)	các	thỏa	thuận	được	liên	bang	phê	duyệt	giữa	bộ	
tộc	và	tiểu	bang	(được	gọi	là	thỏa	thuận	bộ	tộc-tiểu	
bang).	Khi	một	bộ	tộc	muốn	tổ	chức	hoạt	động	cờ	
bạc	trên	vùng	đất	của	họ,	luật	liên	bang	yêu	cầu	tiểu	
bang	phải	thương	lượng	thỏa	thuận	với	bộ	tộc	đó.	
Nếu	bộ	tộc	và	tiểu	bang	không	thể	nhất	trí	với	nhau	
thì	chính	phủ	liên	bang	có	thể	ban	hành	thỏa	thuận	
thay	thế.	Ở	California,	các	thỏa	thuận	cho	phép	các	
sòng	bạc	của	bộ	tộc	cung	cấp	máy	đánh	bạc	và	các	
trò	chơi	khác	trên	các	vùng	đất	bộ	tộc.	Những	thỏa	
thuận	này	đề	ra	cách	quản	lý	hoạt	động	đánh	bạc.	
Chúng	cũng	quy	định	các	khoản	thanh	toán	nhất	
định,	chẳng	hạn	như	cho	tiểu	bang	và	chính	quyền	
địa	phương.	California	hiện	có	thỏa	thuận	với	79 bộ	
tộc.	Các	bộ	tộc	có	thể	yêu	cầu	thay	đổi	các	thỏa	
thuận	này,	chẳng	hạn	như	khi	các	loại	hình	cờ	bạc	
mới	trở	nên	hợp	pháp	ở	tiểu	bang.	
Thi Hành Luật Cờ Bạc Tiểu Bang và Địa Phương	Luật	
cờ	bạc	tiểu	bang	và	địa	phương	của	California	được	
thi	hành	theo	nhiều	cách	khác	nhau.	Ví	dụ:	Các	cơ	
quan	quản	lý	có	thể	thu	hồi	giấy	phép,	phạt	tiền	hoặc	
yêu	cầu	các	hình	phạt	thông	qua	các	vụ	kiện	dân	sự	
được	đệ	trình	lên	các	tòa	án	sơ	thẩm	của	tiểu	bang.	
Sở	Tư	Pháp	(Department	of	Justice,	DOJ)	California,	
luật	sư	địa	hạt	quận	và	luật	sư	thành	phố	có	thể	đệ	
trình	các	vụ	kiện	hình	sự	tại	các	tòa	án	sơ	thẩm	của	
tiểu	bang	đối	với	những	người	vi	phạm	một	số	luật	
cờ	bạc	nhất	định.	
Chi Tiêu Bắt Buộc dành cho Giáo Dục Hàng Năm. 
Hiến	Pháp	California	yêu	cầu	tiểu	bang	chi	một	số	
tiền	tối	thiểu	cho	các	trường	K–12	và	các	trường	
cao	đẳng	cộng	đồng	mỗi	năm.	Số	tiền	tối	thiểu	này	
tăng	lên	theo	thời	gian	dựa	trên	mức	tăng	thu	nhập	
từ	thuế	của	tiểu	bang,	nền	kinh	tế	và	số	lượng	học	
sinh	đến	trường.	Ngân	sách	hiện	tại	của tiểu	bang	
bao	gồm	$110	tỷ	để	đáp	ứng	yêu	cầu	này.	Ngân	Quỹ	
Chung	của	tiểu	bang	hiện	đang cung	cấp	hơn	$80	tỷ	
cho	số	tiền	này.	(Ngân	Quỹ	Chung	là	tài	khoản	hoạt	
động	chính	của	tiểu	bang	để	chi	trả	cho	dịch	vụ	giáo	
dục,	nhà	tù,	y	tế	và	các	dịch	vụ	công	khác.)	Thuế	bất	
động	sản	địa	phương	cũng	được	sử	dụng	để	đáp	ứng	
số	tiền	tối	thiểu	này.	

KIẾN NGHỊ 
Dự	Luật	26	cho	phép	cá	cược	thể	thao	trực	tiếp	tại	các	
trường	đua	và	sòng	bạc	của	bộ	tộc.	Dự	luật	yêu	cầu	các	
trường	đua	và	sòng	bạc	cung	cấp	hình	thức	cá	cược	thể	
thao	phải	thực	hiện	một	số	khoản	thanh	toán	nhất	định	
cho	tiểu	bang—chẳng	hạn	như	để	hỗ	trợ	chi	phí	quản	lý	
của	tiểu	bang.	Dự	luật	cũng	cho	phép	bổ	sung	hình	thức	
đánh	bạc	khác—chẳng	hạn	như	roulette—tại	các	sòng	
bạc	của	bộ	tộc.	Cuối	cùng,	dự	luật	bổ	sung	cách	thức	mới	
để	thi	hành	một	số	luật	cờ	bạc	của	tiểu	bang.	
Cho Phép Cá Cược Thể Thao Trực Tiếp tại Các Trường 
Đua và Sòng Bạc của Bộ Tộc.	Dự	Luật	26	sửa	đổi	Hiến	
Pháp	California	và	luật	tiểu	bang	để	cho	phép	các	đường	
đua	do	tư	nhân	điều	hành	và	các	sòng	bạc	của	bộ	tộc	
thuộc	tiểu	bang	được	cung	cấp	hình	thức	cá	cược	thể	
thao.	Tuy	nhiên,	dự	luật	cấm	cá	cược	trong	một	số	môn	
thể	thao	nhất	định—chẳng	hạn	như	các	trò	chơi	ở	trường	
trung	học	và	các	trò	chơi	có	sự	tham	gia	của	các	đội	thuộc	
các	trường	cao	đẳng	và	đại	học	ở	California.	Hình	1	cho	
thấy	các	địa	điểm	có	thể	lựa	chọn	cung	cấp	hình	thức	cá	
cược	thể	thao.	

• Các Yêu Cầu đối với Trường Đua.	Dự	luật	cho	phép	
bốn	trường	đua	do	tư	nhân	điều	hành	của	tiểu	bang	
được	tổ	chức	hoạt	động	cá	cược	thể	thao	cho	những	
người	từ	21	tuổi	trở	lên.	Tất	cả	các	cuộc	cá	cược	phải	
được	thực	hiện	trực	tiếp	tại	trường	đua.	Dự	luật	này	
cũng	yêu	cầu	các	trường	đua	trả	cho	tiểu	bang	10	
phần	trăm	số	tiền	cá	cược	thể	thao	được	thực	hiện	
mỗi	ngày—sau	khi	trừ	đi	mọi	khoản thanh	toán	giải	
thưởng.	Các	khoản	thanh	toán	này	sẽ	được	chuyển	
vào	Quỹ	Cá	Cược	Thể	Thao	California	(California	
Sports	Wagering	Fund,	CSWF)	mới.	

• Các Yêu Cầu đối với Sòng Bạc của Bộ Tộc.	Dự	luật	
bao	gồm	các	yêu	cầu	cụ	thể	đối	với	các	sòng	bạc	
của	bộ	tộc	lựa	chọn	tổ	chức	hoạt	động	cá	cược	thể	
thao.	Ví	dụ:	Cá	cược	thể	thao	chỉ	có	thể	được	cung	
cấp	trên	các	vùng	đất	bộ	tộc	sau	khi	bộ	tộc	thay	đổi	
thỏa	thuận	của	mình	với	tiểu	bang	để	được	phép	
thực	hiện	điều	đó.	Thỏa	thuận	của	mỗi	bộ	tộc	sẽ	đề	
ra	các	yêu	cầu	mà	bộ	tộc	phải	tuân	theo.	Ví	dụ:	Thỏa	
thuận	này	có	thể	chỉ	định	độ	tuổi	tối	thiểu	được	
phép	đặt	cược,	các	khoản	thanh	toán	bắt	buộc	cho	
tiểu	bang	và	chính	quyền	địa	phương	và	liệu	các	
khoản	thanh	toán	của	bộ	tộc	có	được	đưa	vào	CSWF	
mới	hay	không.	Nếu	các	khoản	thanh	toán	không	
được	đưa	vào	CSWF	mới	thì	dự	luật	yêu	cầu	các	bộ	
tộc	tối	thiểu	phải	trả	cho	tiểu	bang	chi	phí	quản	lý	cá	
cược	thể	thao	tại	các	sòng	bạc	của	bộ	tộc.	

CHO PHÉP CHƠI ROULETTE TRỰC TIẾP, CÁC TRÒ ĐỔ XÚC XẮC, CÁ 
CƯỢC THỂ THAO TẠI CÁC VÙNG ĐẤT BỘ TỘC. TU CHÍNH HIẾN 

PHÁP VÀ ÐẠO LUẬT TIÊN KHỞI.

DỰ LUẬT
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DỰ LUẬT CHO PHÉP CHƠI ROULETTE TRỰC TIẾP, CÁC TRÒ ĐỔ XÚC XẮC, CÁ 
CƯỢC THỂ THAO TẠI CÁC VÙNG ĐẤT BỘ TỘC. TU CHÍNH HIẾN 
PHÁP VÀ ÐẠO LUẬT TIÊN KHỞI.26

Yêu Cầu Mục Đích Sử Dụng Thu Nhập CSWF Cụ Thể. 
Dự	Luật	26	yêu	cầu	coi	các	khoản	thu	nhập	CSWF	
là	thu	nhập	từ	thuế	của	tiểu	bang	để	tính	số	tiền	
chi	tiêu	tối	thiểu	cho	các	trường	K–12	và	các	trường	
cao	đẳng	cộng	đồng	mỗi	năm.	Điều	này	có	nghĩa	là	
tiền	CSWF	trước	tiên	sẽ	được	sử	dụng	để	giúp	đáp	
ứng	mức	chi	tiêu	bắt	buộc	cho	giáo	dục	này.	Dự	luật	
quy	định	rằng	các	khoản	tiền	tiếp	theo	đó	sẽ	được	
sử	dụng	để	hỗ	trợ	các	chi	phí	quản	lý	của	tiểu	bang.	
Số	tiền	còn	lại	sẽ	được	sử	dụng	theo	ba	cách:	(1)	15	
phần	trăm	cho	các	khoản	trợ	cấp	và	chương	trình	
cai	nghiện	cờ	bạc	và	sức	khỏe	tinh	thần,	(2)	15	phần	
trăm	cho	chi	phí	thi	hành	luật	cá	cược	thể	thao	và	cờ	

bạc,	và	(3)	70	phần	trăm	cho	Ngân	
Quỹ	Chung	của	tiểu	bang.	
Cho Phép Bổ Sung Hình Thức 
Cờ Bạc tại Sòng Bạc của Bộ Tộc. 
Dự	Luật	26	sửa	đổi	Hiến	Pháp	
California	để	cho	phép	tổ	chức	
roulette	và	các	trò	đổ	xúc	xắc	tại	
các	sòng	bạc	của	bộ	tộc.	Trước	khi	
cung	cấp	các	trò	chơi	này,	thỏa	
thuận	giữa	bộ	tộc	và	tiểu	bang	
cần	được	sửa	đổi	để	cho	phép	họ	
thực	hiện	điều	đó.	
Bổ Sung Phương Pháp Thi Hành 
Luật Mới.	Dự	Luật	26	bổ	sung	
cách	thức	mới	để	thi	hành	một	số	
luật	cờ	bạc	của	tiểu	bang,	chẳng	
hạn	như	luật	cấm	một	số	loại	hình	
chơi	bài.	Cụ	thể,	dự	luật	cho	phép	
những	người	hoặc	tổ	chức	tin	
rằng	ai	đó	đang	vi	phạm	các	luật	
này	có	thể	đệ	trình	đơn	kiện	dân	
sự	tại	các	tòa	án	sơ	thẩm	của	tiểu	
bang.	Vụ	kiện	này	có	thể	yêu	cầu	
mức	tiền	phạt	lên	đến	$10,000	
cho	mỗi	lần	vi	phạm.	Đồng	thời,	
cũng	có	thể	yêu	cầu	tòa	án	ngăn	
chặn	hành	vi	vi	phạm	đó.	Các	vụ	
kiện	dân	sự	này	sẽ	chỉ	được	phép	
nếu	cá	nhân	hoặc	tổ	chức	đệ	trình	
đơn	trước	đó	đã	yêu	cầu	DOJ	hành	
động	và	(1)	DOJ	không	đệ	trình	
đơn	kiện	trong	vòng	90	ngày	hoặc	
(2)	tòa	án	bác	bỏ	vụ	kiện	do	DOJ	
đệ	trình	và	không	cấm	đệ	trình	lại	
đơn	kiện	đó.	Các	khoản	tiền	phạt	
thu	được	sẽ	được	chuyển	đến	

CSWF	cho	các	mục	đích	nêu	trên.	

ẢNH HƯỞNG TÀI CHÍNH 
Dự	Luật	26	sẽ	tác	động	đến	cả	chi	phí	và	thu	nhập	của	
tiểu	bang	và	chính	quyền	địa	phương.	Tuy	nhiên,	chưa	
thể	chắc	chắn	về	quy	mô	thực	tế	của	những	tác	động	
này	và	điều	này	sẽ	phụ	thuộc	vào	cách	dự	luật	được	
giải	thích	và	thực	hiện.	Ví	dụ:	Vẫn	chưa	rõ	liệu	các	thỏa	
thuận	bộ	tộc-tiểu	bang	được	thay	đổi	để	cho	phép	cá	
cược	thể	thao	có	yêu	cầu	các	khoản	thanh	toán	bổ	sung	
cho	chính	quyền	địa	phương	hay	không.	Ảnh	hưởng	tài	
chính	cũng	sẽ	phụ	thuộc	vào	số	lượng	người	lựa	chọn	

Hình 1
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cá	cược	thể	thao	và	tần	suất	sử	dụng	phương	pháp	thi	
hành	luật	dân	sự	mới.	
Tăng Thu Nhập của Tiểu Bang.	Dự	Luật	26	sẽ	tăng	thu	
nhập	của	tiểu	bang	từ	các	khoản	thanh	toán	của	các	
trường	đua	và	hoạt	động	cá	cược	thể	thao	của	bộ	tộc	
cũng	như	từ	các	khoản	tiền	phạt	dân	sự.	Vẫn	chưa	chắc	
chắn	về	quy	mô	gia	tăng,	nhưng	có	thể	lên	tới	hàng	
chục	triệu	mỹ	kim	mỗi	năm.	Một	vài	trong	số	này	sẽ	là	
thu	nhập	mới.	Ví	dụ:	Tiểu	bang	hiện	không	nhận	được	
bất	kỳ	khoản	tiền	nào	từ	hoạt	động	cá	cược	thể	thao	bất	
hợp	pháp.	Điều	này	có	nghĩa	là	tiểu	bang	sẽ	nhận	được	
thu	nhập	mới	khi	mọi	người	thực	hiện	cá	cược	thể	thao	
một	cách	hợp	pháp	thay	vì	bất	hợp	pháp.	Tuy	nhiên,	
một	vài	trong	số	này	sẽ	không	phải	là	thu	nhập	mới.	Ví	
dụ:	Tiểu	bang	hiện	nhận	được	khoản	thu	nhập	khi	mọi	
người	chi	tiền	vào	một	số	hoạt	động	nhất	định,	chẳng	
hạn	như	mua	sắm	hoặc	trò	chơi	xổ	số.	Điều	này	có	
nghĩa	là	tiểu	bang	có	thể	không	nhận	được	khoản	thu	
nhập	mới	khi	mọi	người	chi	tiêu	ít	hơn	cho	những	hoạt	
động	đó	để	họ	có	thể	thực	hiện	cá	cược	thể	thao.	
Một	số	thu	nhập	tăng	lên	này	sẽ	được	chuyển	vào	
CSWF.	Điều	này	sẽ	dẫn	đến	số	tiền	chi	tiêu	tối	thiểu	cho	
các	trường	K–12	và	cao	đẳng	cộng	đồng	cao	hơn	mức	
yêu	cầu	khi	không	có	dự	luật.	Khoảng	40	phần	trăm	số	
tiền	CSWF	có	thể	sẽ	được	sử	dụng	để	đáp	ứng	số	tiền	
chi	tiêu	tối	thiểu	ở	mức	cao	hơn	này.	60	phần	trăm	còn	
lại	sẽ	được	sử	dụng	cho	chi	phí	cá	cược	thể	thao	và	các	
chi	phí	liên	quan	đến	cờ	bạc	cũng	như	các	ưu	tiên	chi	
tiêu	khác	của	tiểu	bang.	
Ảnh Hưởng đối với Thu Nhập của Chính Quyền Địa 
Phương. Dự	Luật	26	có	thể	tác	động	đến	thu	nhập	của	
chính	quyền	địa	phương.	Ví	dụ:	Các	phòng	chơi	bài	có	
thể	có	thu	nhập	thấp	hơn	nếu	họ	bị	tác	động	tiêu	cực	
bởi	phương	pháp	thi	hành	luật	dân	sự	mới.	Điều	này	
có	thể	làm	giảm	số	tiền	thuế	và	phí	họ	phải	trả	cho	
các	thành	phố	nơi	họ	đặt	trụ	sở.	Ảnh	hưởng	đối	với	
hầu	hết	các	chính	quyền	địa	phương	có	thể	sẽ	không	
lớn.	Tuy	nhiên,	có	thể	có	những	ảnh	hưởng	lớn	hơn	
đối	với	một	số	chính	quyền	địa	phương	nhận	phần	lớn	
thu	nhập	từ	các	phòng	chơi	bài.	Ví	dụ:	Một	thành	phố	
ước	tính	các	khoản	thanh	toán	từ	các	phòng	chơi	bài	
chiếm	khoảng	70	phần	trăm	thu	nhập	của	Ngân	Quỹ	
Chung	của	thành	phố.	Đồng	thời,	các	thỏa	thuận	bộ	
tộc-tiểu	bang	được	thay	đổi	để	cho	phép	cá	cược	thể	
thao	có	thể	yêu	cầu	các	bộ	tộc	thực	hiện	các	khoản	
thanh	toán	bổ	sung	cho	chính	quyền	địa	phương.	
Tăng Chi Phí Quản Lý của Tiểu Bang.	Dự	Luật	26	sẽ	
tạo	ra	nhiều	công	việc	hơn	cho	các	cơ	quan	của	tiểu	
bang	(chẳng	hạn	như	DOJ)	để	quản	lý	hoạt	động	cá	

CHO PHÉP CHƠI ROULETTE TRỰC TIẾP, CÁC TRÒ ĐỔ XÚC XẮC, CÁ 
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cược	thể	thao.	Số	lượng	công	việc	sẽ	phụ	thuộc	chủ	
yếu	vào	cách	quản	lý	hoạt	động	cá	cược	thể	thao,	
chẳng	hạn	như	những	loại	hình	cá	cược	nào	không	
được	phép.	Tổng	chi	phí	cho	công	việc	bổ	sung	này	
có	thể	lên	tới	vài	chục	triệu	mỹ	kim	hàng	năm.	Một	số	
hoặc	tất	cả	các	khoản	chi	phí	này	sẽ	được	bù	đắp	bằng	
thu	nhập	CSWF	và	các	khoản	thanh	toán	của	bộ	tộc	
cho	tiểu	bang	không	được	chuyển	vào	CSWF.	
Tăng Chi Phí Thi Hành Luật của Tiểu Bang.	Phương	pháp	
thi	hành	luật	dân	sự	mới	sẽ	tạo	ra	nhiều	công	việc	hơn	
cho	DOJ	và	các	tòa	án	tiểu	bang.	DOJ	sẽ	cần	phải	xét	duyệt	
và	phản	hồi	các	khiếu	nại	cho	rằng	đang	có	vi	phạm	về	
luật	cờ	bạc.	Các	tòa	án	tiểu	bang	cũng	sẽ	cần	xử	lý	mọi	vụ	
kiện	dân	sự	được	đệ	trình.	Tổng	chi	phí	thi	hành	luật	của	
tiểu	bang	sẽ	phụ	thuộc	phần	lớn	vào	tần	suất	sử	dụng	
phương	pháp	thi	hành	luật	dân	sự	mới.	Tuy	nhiên,	những 
khoản chi phí gia tăng này có thể sẽ không vượt quá 
vài triệu mỹ kim mỗi năm.	Số	tiền	này	ít	hơn	0.5	phần	
trăm	tổng	ngân	sách	Ngân	Quỹ	Chung	của	tiểu	bang.	Một	
phần	các	chi	phí	này	có	thể	được	bù	trừ	bằng	các	khoản	
thu	nhập	CSWF.	
Các Ảnh Hưởng Tài Chính Khác.	Dự	Luật	26	có	thể	
gây	các	ảnh	hưởng	tài	chính	khác	cho	chính	quyền	
của	tiểu	bang	và	địa	phương.	Ví	dụ:	Thu	nhập	của	tiểu	
bang	và	địa	phương	có	thể	tăng	lên	nhờ	những	người	
đến	từ	tiểu	bang	khác	đến	để	đặt	cược	thể	thao	và	
chi	tiêu	nhiều	hơn	mức	họ	chi	khi	không	có	dự	luật.	
Ngoài	ra,	chính	quyền	của	tiểu	bang	và	địa	phương	
có	thể	phải	tăng	các	khoản	chi	phí.	Ví	dụ:	Nhiều	người	
hơn	ghé	thăm	các	trường	đua	hoặc	sòng	bạc	có	thể	
làm	tăng	chi	phí	thi	hành	luật	của	tiểu	bang	và	địa	
phương.	Tác	động	thực	của	các	ảnh	hưởng	trên	đối	
với	chính	quyền	của	tiểu	bang	và	địa	phương	vẫn	
chưa	được	xác	định.		

Truy cập https://www.sos.ca.gov/
campaign-lobbying/cal-access-resources/

measure-contributions/2022-ballot-measure-
contribution-totals để lấy danh sách 

các ủy ban chủ yếu được hình thành để ủng 
hộ hoặc phản đối dự luật này.

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

để lấy thông tin về 10 nhà đóng góp  
hàng đầu của ủy ban. 
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★	 TRANH LUẬN ỦNG HỘ DỰ LUẬT 26	 ★

★	 BÁC BỎ TRANH LUẬN ỦNG HỘ DỰ LUẬT 26	 ★
DỰ	LUẬT	26:	HỢP	PHÁP	HÓA	CÁ	CƯỢC	THỂ	THAO	 
Dự	Luật	26	là	sự	bành	trướng	hoạt	động	cờ	bạc	ở	California	được	tài	trợ	bởi	
năm	sòng	bạc	của	bộ	tộc	giàu	có	với	mục	tiêu	là	mở	rộng	sự	độc	quyền	của	
họ	đối	với	tất	cả	hoạt	động	cờ	bạc	và	hợp	pháp	hóa	cá	cược	thể	thao	ở	các	
trận	đấu	trong	trường	đại	học	và	các	trận	đấu	chuyên	nghiệp.
Dự	Luật	26	sẽ	dẫn	đến	gia	tăng	tình	trạng	cờ	bạc	và	nghiện	ngập	ở	lứa	
tuổi	vị	thành	niên.	
DỰ	LUẬT	26:	MỞ	RỘNG	HOẠT	ĐỘNG	CỜ	BẠC	KHÔNG	ĐƯỢC	QUẢN	LÝ	
Các	nhà	tài	trợ	của	Dự	Luật	26	tuyên	bố	rằng	dự	luật	này	sẽ	dẫn	đến	
quy	chế	cờ	bạc	tốt	hơn,	nhưng	họ	không	phải	tuân	theo	hầu	hết	các	luật	
của	tiểu	bang	ngay	từ	đầu.
Một	vài	bộ	tộc	tổ	chức	trò	chơi	trong	số	này	thậm	chí	còn	từ	chối	tuân	
thủ	luật	của	California,	bao	gồm: 
• Luật	về	chất	lượng	môi	trường	của	chúng	ta	• Luật	chống	phân	biệt	
đối	xử	và	quấy	rối	tình	dục	của	chúng	ta	• Luật	về	mức	lương	tối	thiểu	
của	chúng	ta
Một	số	sòng	bạc	cấm	nhân	viên	của	họ	tham	gia	công	đoàn	và	một	số	
thậm	chí	cho	phép	thanh	thiếu	niên	mười	tám	tuổi	đánh	bạc!	
DỰ	LUẬT	26:	PHÁ	HỦY	TÍNH	CẠNH	TRANH	 
Các	nhà	tài	trợ	của	Dự	Luật	26	đã	kiếm	được	lợi	nhuận	lớn	khi	vẫn	mở	
cửa	trong	suốt	đại	dịch	COVID	trong	khi	đối	thủ	câu	lạc	bộ	chơi	bài	của	

họ	phải	đóng	cửa.	Giờ	đây,	họ	muốn	khiến	các	câu	lạc	bộ	chơi	bài	được	
cấp	phép	và	được	quản	lý	dừng	kinh	doanh	bằng	cách	trao	cho	các	luật	
sư	tranh	tụng	tư	nhân	quyền	thi	hành	luật	do	Bộ	Trưởng	Tư	Pháp	nắm	
giữ	để	chôn	vùi	các	câu	lạc	bộ	chơi	bài	với	những	vụ	kiện	vô	lý.	
DỰ	LUẬT	26	GÂY	TỔN	THƯƠNG	CHO	CÁC	CỘNG	ĐỒNG	DA	MÀU	KHÁC	
Nếu	các	nhà	tài	trợ	của	Dự	Luật	26	có	thể	khiến	đối	thủ	câu	lạc	bộ	chơi	bài	
của	họ	dừng	kinh	doanh,	tiểu	bang	sẽ	mất	32,000	việc	làm	và	$500	triệu	
thu	nhập	địa	phương	hàng	năm	để	cấp	ngân	quỹ	cho	cảnh	sát,	cứu	hỏa,	
chăm	sóc	sức	khỏe	và	các	chương	trình	ngoại	khóa—một	cách	không	
tương	xứng	trong	các	cộng	đồng	da	màu.	Tệ	hơn	nữa,	các	cộng	đồng	ở	
California	sẽ	mất	$1.6	tỷ	tiền	lương.	
DỰ	LUẬT	26	TỆ	ĐẾN	MỨC	HẦU	HẾT	CÁC	BỘ	TỘC	DA	ĐỎ	Ở	CALIFORNIA	
ĐỀU	KHÔNG	ỦNG	HỘ.	
Tìm	hiểu	thêm	tại	VoteNoOnProp26.org.
Floyd Meshad,	Chủ	Tịch
Tổ	Chức	Cựu	Chiến	Binh	Quốc	Gia	
George Mozingo,	Chủ	Tịch
Liên	Đoàn	Ủng	Hộ	Người	Cao	Niên	California	
Shavon Moore-Cage,	Thành	Viên
Liên	Đoàn	Nhân	Viên	Tiểu	Bang,	Quận	và	Thành	Phố	của	Hoa	Kỳ,	
Chương	36	Quản	Lý	Địa	Phương	

CÁC	BỘ	TỘC	DA	ĐỎ	CALIFORNIA,	DÂN	QUYỀN,	DOANH	NGHIỆP,	CÁC	NHÀ	
LÃNH	ĐẠO	TRONG	LĨNH	VỰC	AN	TOÀN	CÔNG	CỘNG	KÊU	GỌI:	BỎ	PHIẾU	
CÓ	CHO	DỰ	LUẬT	26	 
Trong	hơn	hai	thập	kỷ,	cử	tri	California	đã	sát	cánh	với	các	bộ	tộc	da	đỏ,	cấp	
cho	họ	quyền	điều	hành	tổ	chức	trò	chơi	được	quản	lý	chặt	chẽ	trên	các	
vùng	đất	bộ	tộc.	Trò	chơi	của	người	da	đỏ	đã	giúp	đưa	các	bộ	tộc	thoát	khỏi	
cảnh	đói	nghèo—tạo	việc	làm	và	mang	lại	thu	nhập	cho	các	dịch	vụ	quan	
trọng	của	bộ	tộc	bao	gồm	giáo	dục,	chăm	sóc	sức	khỏe,	nhà	ở,	an	toàn	
công	cộng,	bảo	tồn	văn	hóa	và	nhiều	điều	khác.
Dự	Luật	26	sẽ	tiếp	tục	kế	thừa	quyết	định	này	bằng	cách	cho	phép	các	
sòng	bạc	của	Người	Da	Đỏ	được	quản	lý	chặt	chẽ	tổ	chức	cá	cược	thể	thao	
trực tiếp	cho	người	trưởng	thành	từ	21	tuổi	trở	lên	và	cho	phép	các	sòng	
bạc	của	Người	Da	Đỏ	tổ	chức	thêm	các	trò	chơi	như	roulette	và	đổ	xúc	xắc.
DỰ	LUẬT	26	THÚC	ĐẨY	SỰ	TỰ	CHỦ	CỦA	NGƯỜI	DA	ĐỎ	 
Một	liên	minh	rộng	lớn	các	bộ	tộc	Da	Đỏ	ở	California	ủng	hộ	Dự	Luật	26	vì	
dự	luật	này	sẽ	thúc	đẩy	sự	tự	chủ	cho	tất	cả	các	bộ	tộc,	bao	gồm	cả	các	bộ	
tộc	nhỏ	hơn	và	không	tổ	chức	trò	chơi.	Dự	Luật	26	sẽ	tăng	ngân	quỹ	cho	
các	thỏa	thuận	chia	sẻ	thu	nhập	cung	cấp	hàng	chục	triệu	mỹ	kim	mỗi	năm	
cho	các	bộ	tộc	Da	Đỏ	nhỏ	hơn,	nghèo	hơn	ở	California.
“Tôi đã tận mắt chứng kiến những tác động mang tính chuyển đổi của việc 
chia sẻ thu nhập từ hoạt động tổ chức trò chơi của Người Da Đỏ đối với 
người dân của chúng tôi, giúp bộ tộc nhỏ của chúng tôi chi trả cho trường 
học, phòng khám sức khỏe và dịch vụ cứu hỏa. Dự Luật 26 sẽ tiếp tục đưa 
các bộ tộc như bộ tộc của chúng tôi thoát khỏi tình trạng đói nghèo và cho 
phép chúng tôi trở nên tự chủ hơn.”—Thomas	Tortez,	Chủ	Tịch	Bộ	Tộc,	
Torres Martinez	Desert	Cahuilla	Indians
DỰ	LUẬT	26	LÀ	CÁCH	TIẾP	CẬN	CÓ	TRÁCH	NHIỆM	NHẤT	ĐỂ	CHO	PHÉP	CÁ	
CƯỢC	THỂ	THAO	 
Dự	Luật	26	sẽ	hợp	pháp	hóa	hoạt	động	cá	cược	thể	thao	một	cách	có	kiểm	
soát	tại	các	sòng	bạc	của	bộ	tộc	được	quản	lý	chặt	chẽ	và	các	cơ	sở	đua	
ngựa	được	cấp	phép.	Yêu	cầu	hoạt	động	cá	cược	thể	thao	trực tiếp	phải	
cung	cấp	các	biện	pháp	bảo	vệ	mạnh	mẽ	nhất	trong	việc	xác	minh	độ	tuổi	
để	ngăn	chặn	cờ	bạc	ở	lứa	tuổi	vị	thành	niên	và	bảo	vệ	chống	tệ	nạn	cờ	
bạc.	Mặt	khác,	Dự	Luật	27	sẽ	hợp	pháp	hóa	hoạt	động	cờ	bạc	thể	thao	trực 
tuyến và di động	ở	California,	biến	hầu	như	mọi	điện	thoại	di	động,	máy	
tính	bảng	và	máy	tính	xách	tay	thành	thiết	bị	đánh	bạc—làm	tăng	nguy	cơ	
cờ	bạc	ở	lứa	tuổi	vị	thành	niên	và	tệ	nạn	cờ	bạc.	Chúng	tôi	rất	mong	quý	vị	
BỎ	PHIẾU	CÓ	cho	Dự	Luật	26	và	KHÔNG	cho	Dự	Luật	27.

DỰ	LUẬT	26.	MANG	LẠI	LỢI	ÍCH	CHO	TOÀN	BỘ	CALIFORNIA	 
Các	sòng	bạc	của	bộ	tộc	ở	California	hàng	năm	tạo	ra	$26.9	tỷ	cho	nền	kinh	
tế	tiểu	bang,	hỗ	trợ	hơn	150,000	việc	làm,	$12.4	tỷ	tiền	lương	và	đóng	góp	
gần	$1.7	tỷ	thu	nhập	cho	chính	quyền	tiểu	bang	và	địa	phương.	Dự	Luật	26	
sẽ	tạo	thêm	nhiều	việc	làm	và	cơ	hội	kinh	tế	cho	các	bộ	tộc	Da	Đỏ	cũng	như	
tất	cả	người	dân	California.
DỰ	LUẬT	26	HỖ	TRỢ	CÁC	TRƯỜNG	CÔNG	LẬP	VÀ	CÁC	ƯU	TIÊN	CỦA	TIỂU	
BANG	Theo	Phân Tích Viên Lập Pháp	không	theo	chính	đảng,	Dự	Luật	26	sẽ	
tạo	ra	hàng	chục	triệu	mỹ	kim	hàng	năm	cho	các	dịch	vụ	quan	trọng	như	
các	trường	công	lập,	chương	trình	sức	khỏe	tinh	thần	và	tình	trạng	vô	gia	
cư,	phòng	ngừa	cháy	rừng,	các	dịch	vụ	dành	cho	người	cao	niên	và	các	ưu	
tiên	khác	của	tiểu	bang.
DỰ	LUẬT	26	BAO	GỒM	CÁC	ĐIỀU	KHOẢN	ĐỂ	THI	HÀNH	LUẬT	CỜ	BẠC	CỦA	
CALIFORNIA	VÀ	NGĂN	NGỪA	HOẠT	ĐỘNG	PHẠM	TỘI	 
Luật	California	nghiêm	cấm	các	trò	chơi	bài	gửi	qua	ngân	hàng	nhà	cái	như	
những	trò	chơi	được	phát	hiện	trong	các	sòng	bạc	ở	Nevada.	Mặc	dù	vậy,	
một	số	sòng	bạc	có	phòng	chơi	bài	và	các	chủ	ngân	hàng	tài	chính	của	họ	đã	
và	đang	điều	hành	các	trò	chơi	bài	bị	cấm	này—đây	là	hoạt	động	đánh	bạc	
bất	hợp	pháp	và	vi	phạm	trắng	trợn	luật	tiểu	bang.	Hoạt	động	đánh	bạc	bất	
hợp	pháp	dẫn	đến	hành	vi	rửa	tiền,	gian	lận	và	hoạt	động	phạm	tội.	Dự	Luật	
26	sẽ	tăng	cường	việc	thi	hành	luật	tổ	chức	trò	chơi	của	California	để	trừng	
trị	hành	vi	đánh	bạc	bất	hợp	pháp	và	ngăn	chặn	hoạt	động	phạm	tội	này.
BỎ	PHIẾU	CÓ	CHO	DỰ	LUẬT	26:	ĐƯỢC	CÁC	BỘ	TỘC	DA	ĐỎ,	NHÀ	LÃNH	
ĐẠO	DÂN	QUYỀN,	DOANH	NGHIỆP	VÀ	NHÀ	ĐẤU	TRANH	CHO	SỰ	AN	TOÀN	
CÔNG	CỘNG	ỦNG	HỘ	 
• Phòng	Thương	Mại	Người	Da Đỏ	• Hiệp	Hội	Quốc	Gia	về	Sự	Thăng	Tiến	
của	Người	Da	Màu	(NAACP)	California	• Hiệp	Hội	Công	Tố	Viên	Khu	Vực	
California	• Hiệp	Hội	Trưởng	Sở	Cứu	Hỏa	Quận	Yolo	• Hiệp	Hội	Cảnh	Sát	
Viên	San	Diego	• Bàn	Tròn	 La	Raza	của	California	• Hiệp	Hội	Tổ	Chức	Trò	
Chơi	của	Người	Da	Đỏ	Quốc	Gia	tại	California	• Tổ	Chức	Cựu	Chiến	Binh	
Gold	Coast	• Hội	Nghị	Bộ	Trưởng	Baptist	của	LA	và	Nam	California
www.YesProp26.com
Beth Glasco,	Nữ	Phó	Chủ	Tịch	Bộ	Tộc
Barona	Band	of	Mission	Indians	
Tracy Stanhoff,	Chủ	Tịch
Phòng	Thương	Mại	Người	Da	Đỏ		
Greg Sarris,	Chủ	Tịch	Bộ	Tộc
Federated	Indians	of	Graton	Rancheria	
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CHO PHÉP CHƠI ROULETTE TRỰC TIẾP, CÁC TRÒ ĐỔ XÚC XẮC,  
CÁ CƯỢC THỂ THAO  TRÊN CÁC VÙNG ĐẤT BỘ TỘC. TU CHÍNH HIẾN  

PHÁP VÀ ĐẠO LUẬT TIÊN KHỞI.

DỰ LUẬT

26
★	 TRANH LUẬN CHỐNG LẠI DỰ LUẬT 26	 ★

★	 BÁC BỎ TRANH LUẬN CHỐNG LẠI DỰ LUẬT 26	 ★

DỰ	LUẬT	26	CHO	PHÉP	CÁC	CƯỢC	THỂ	THAO	TRỰC TIẾP	TRÊN	CÁC	VÙNG	
ĐẤT	BỘ	TỘC 
Trong	hơn	hai	thập	kỷ,	cử	tri	California	đã	ủy	thác	cho	các	bộ	tộc	Người	
Mỹ	gốc	Bản	Địa	của	California	điều	hành	tổ	chức	trò	chơi	an	toàn,	được	
quản	lý	chặt	chẽ	trên	vùng	đất	bộ	tộc	của	riêng	họ.	Dự	Luật	26	cho	
phép	các	bộ	tộc	Da	Đỏ	cung	cấp	hoạt	động	cá	cược	thể	thao	trực	tiếp,	
roulette	và	các	trò	đổ	xúc	xắc	tại	các	sòng	bạc	của	bộ	tộc.	Mục	3	của	Dự	
Luật	26	trình	bày	cụ	thể	ý	định	của	dự	luật	là	nhằm	hạn	chế	đặt	cược	
thể	thao	chỉ	cho	“những người từ 21 tuổi trở lên để bảo vệ chống lại tình 
trạng cờ bạc ở lứa tuổi vị thành niên”.
“Sòng Bạc của Người Da Đỏ ở California được quản lý chặt chẽ và đã điều 
hành tổ chức trò chơi an toàn, có trách nhiệm trong hơn hai thập kỷ.”—
Richard	Schuetz,	Cựu	Ủy	Viên,	Ủy	Ban	Kiểm	Soát	Cờ	Bạc	California	
DỰ	LUẬT	26	THÚC	ĐẨY	SỰ	TỰ	CHỦ	CỦA	NGƯỜI	DA	ĐỎ	 
Dự	Luật	26	sẽ	tạo	thêm	ngân	quỹ	để	hỗ	trợ	giáo	dục,	nhà	ở,	chăm	sóc	sức	 
khỏe	và	các	dịch	vụ	khác	trong	các	cộng	đồng	bộ	tộc.	Dự	Luật	26	cũng	sẽ	 
cung	cấp	hàng	chục	triệu	mỹ	kim	hàng	năm	trong	phần	chia	sẻ	về	thu	 
nhập	cho	các	bộ	tộc	nhỏ	hơn,	không	tổ	chức	trò	chơi.
CÁC	NHÀ	ĐIỀU	HÀNH	SÒNG	BẠC	CÓ	PHÒNG	CHƠI	BÀI	ĐANG	THỰC	HIỆN	
CHIẾN	DỊCH	DỐI	TRÁ	CHỐNG	LẠI	CÁC	BỘ	TỘC	DA	ĐỎ	VÀ	DỰ	LUẬT	26	 

Các	nhà	điều	hành	sòng	bạc	có	phòng	chơi	bài	và	các	chủ	ngân	hàng	cờ	
bạc	của	họ	tài	trợ	cho	các	cuộc	công	kích	vào	Dự	Luật	26	đã	bị	phạt	hàng	
triệu	mỹ	kim	vì	vi	phạm	luật	chống	rửa	tiền,	đánh	lừa	các	cơ	quan	quản	lý	
và	cờ	bạc	bất	hợp	pháp.	Nhưng	có	rất	ít	sự	giám	sát	của	tiểu	bang	đối	với	
các	sòng	bạc	có	phòng	chơi	bài.	Những	kẻ	xấu	xa	này	đang	thực	hiện	một	
chiến	dịch	dối	trá	chống	lại	Dự	Luật	26	để	né	tránh	trách	nhiệm.	
DỰ	LUẬT	26	GIÚP	NGĂN	CHẶN	VÀ	PHÒNG	NGỪA	CỜ	BẠC	BẤT	HỢP	PHÁP 
Cờ	bạc	bất	hợp	pháp	thường	liên	quan	đến	buôn	bán	ma	túy,	rửa	tiền,	cho	
vay	nặng	lãi	và	tội	phạm	bạo	lực.	Dự	Luật	26	thiết	lập	một	quy	trình	suôn	sẻ	
với	Sở	Tư	Pháp	nhằm	giúp	ngăn	chặn	và	ngăn	ngừa	cờ	bạc	bất	hợp	pháp.	
Dự	Luật	26	sẽ	KHÔNG	đóng	cửa	một	doanh	nghiệp	hợp	pháp	nào.
ỦNG	HỘ	SỰ	TỰ	CHỦ	CỦA	NGƯỜI	DA	ĐỎ	VÀ	CỜ	BẠC	AN	TOÀN,	CÓ	
TRÁCH	NHIỆM:	BỎ	PHIẾU	CÓ	CHO	DỰ	LUẬT	26.	 
YESon26.com 
Maxine Littlejohn, Thành Viên Hội Đồng Bộ Tộc
Santa	Ynez	Band	of	Chumash	Indians	
Anthony Roberts, Chủ Tịch Bộ Tộc
Yocha	Dehe	Wintun	Nation	
Olin Jones, Cựu Giám Đốc
Văn	Phòng	Sự	Vụ	của	Thổ	Dân	Mỹ	tại	Sở	Tư	Pháp	California	

DỰ	LUẬT	26	LÀ	SỰ	BÀNH	TRƯỚNG	HOẠT	ĐỘNG	CỜ	BẠC	Ở	CALIFORNIA,	
cho	phép	hợp	pháp	hóa	cá	cược	ở	các	môn	thể	thao	chuyên	nghiệp,	đại	
học	và	nghiệp	dư.	Năm	sòng	bạc	bộ	tộc	giàu	có	đang	tài	trợ	Dự	Luật	26	
để	mở	rộng	sự	độc	quyền	của	họ	đối	với	hoạt	động	cờ	bạc	ở	California—
để	họ	có	thể	kiếm	thêm	hàng	tỷ	mỹ	kim	lợi	nhuận	và	tiếp	tục	hầu	như	
KHÔNG	TRẢ	các	khoản	thuế	tiểu	bang.	
DỰ	LUẬT	26:	GIA	TĂNG	TÌNH	TRẠNG	CỜ	BẠC	VÀ	NGHIỆN	NGẬP	Ở	LỨA	
TUỔI	VỊ	THÀNH	NIÊN	Bất	chấp	luật	tiểu	bang	quy	định	rằng	bất	kỳ	ai	
dưới	21	tuổi	đánh	bạc	là	bất	hợp	pháp,	một	trong	những	nhà	tài	trợ	của	
Dự	Luật	26	thường	xuyên	cho	phép	thanh	thiếu	niên	18	tuổi	đánh	bạc	
và	KHÔNG	CÓ	NỘI	DUNG	NÀO	trong	dự	luật	của	họ	ngăn	cản	những	
người	đánh	bạc	tuổi	vị	thành	niên	đặt	cược	vào	các	môn	thể	thao	ở	
trường	đại	học	và	chuyên	nghiệp	trong	sòng	bạc	của	bộ	tộc.	
DỰ	LUẬT	26:	KHIẾN	NGƯỜI	LAO	ĐỘNG	KHÔNG	ĐƯỢC	BẢO	VỆ 
Các	nhà	tài	trợ	của	Dự	Luật	26	đã	từ	chối	cho	phép	nhân	viên	của	họ	
tham	gia	công	đoàn	hoặc	tham	gia	thương	lượng	tập	thể	và	tuyên	bố	
rằng	họ	không	bắt	buộc	phải	trả	mức	lương	tối	thiểu	của	tiểu	bang—
thậm	chí	khuyến	khích	nhân	viên	sử	dụng	Medi-Cal	thay	vì	trả	tiền	bảo	
hiểm	y	tế	cho	họ.	
Tệ	hơn	nữa,	họ	có	tiền	sử	từ	chối	tuân	thủ	luật	chống	phân	biệt	đối	xử	
và	quấy	rối	tình	dục	của	California.	Một	sòng	bạc	của	bộ	tộc	hậu	thuẫn	
cho	Dự	Luật	26	đã	hứa	rằng	họ	sẽ	từ	bỏ	quyền	miễn	trừ	chủ	quyền	đối	
với	các	vụ	kiện	quấy	rối	tình	dục	để	đổi	lấy	việc	bổ	sung	thêm	nhiều	máy	
đánh	bạc.	Nhưng	khi	một	trong	những	nhân	viên	của	họ	khởi	kiện	về	
tội	tấn	công	tình	dục	tại	tòa	án	liên	bang,	sòng	bạc	đã	tuyên	bố	quyền	
miễn	trừ	và	yêu	cầu	thẩm	phán	hủy	bỏ	các	cáo	buộc	quấy	rối	tình	dục.	
“Dự Luật 26 khiến người lao động không được bảo vệ theo các luật và quy 
chế về an toàn lao động, lương theo giờ, quấy rối và chống phân biệt đối 
xử của California. Hãy đồng hành cùng chúng tôi bỏ phiếu KHÔNG cho 
Dự Luật 26.”—Shavon Moore-Cage, Thành Viên, Liên Đoàn Nhân Viên Tiểu 
Bang, Quận và Thành Phố của Hoa Kỳ, Chương 36 Quản Lý Địa Phương 
DỰ	LUẬT	26:	KHIẾN	CÁC	CÂU	LẠC	BỘ	CHƠI	BÀI	DỪNG	KINH	DOANH	VÀ	
GÂY	TỔN	THƯƠNG	CHO	CÁC	CỘNG	ĐỒNG	DA	MÀU	 

Dự	Luật	26	được	tài	trợ	bởi	năm	sòng	bạc	của	bộ	tộc	giàu	có	ở	miền	
nam	California,	những	sòng	bạc	này	đã	tạo	ra	lợi	nhuận	lớn	khi	vẫn	mở	
cửa	trong	suốt	đại	dịch	Covid	trong	khi	tiểu	bang	buộc	đối	thủ	câu	lạc	
bộ	chơi	bài	của	họ	phải	đóng	cửa.	Giờ	đây,	chính	những	sòng	bạc	đó	lại	
muốn	mở	rộng	sự	độc	quyền	và	khiến	các	câu	lạc	bộ	chơi	bài	hoàn	toàn	
dừng	kinh	doanh	bằng	cách	thay	đổi	Hiến	Pháp	Tiểu	bang	để	trao	cho	
các	luật	sư	tranh	tụng	tư	nhân	quyền	thi	hành	luật	của	Bộ	Trưởng	Tư	
Pháp	để	chôn	vùi	các	câu	lạc	bộ	chơi	bài	với	những	vụ	kiện	vô	lý.	
Nếu	các	nhà	tài	trợ	của	Dự	Luật	26	được	phép	khiến	các	câu	lạc	bộ	chơi	
bài	dừng	kinh	doanh,	một	số	cộng	đồng	da	màu	bị	ảnh	hưởng	nặng	
nề	nhất	của	tiểu	bang	sẽ	mất	$500	triệu	thu	nhập	thuế	địa	phương	để	
trả	cho	các	dịch	vụ	thiết	yếu	như	cảnh	sát,	cứu	hỏa,	chăm	sóc	sức	khỏe	
và	dịch	vụ	ngoại	khóa.	Những	cộng	đồng	đó	sẽ	mất	32,000	việc	làm,	
$1.6	tỷ	tiền	lương	và	$5.6	tỷ	sản	lượng	kinh	tế.	
“Chúng tôi ủng hộ quyền tự cung tự cấp của người Mỹ gốc Bản Địa, nhưng 
chúng tôi phản đối Dự Luật 26 vì nó sẽ tàn phá các cộng đồng da màu 
khác ở California.”—Julian Canete, Chủ Tịch kiêm CEO, Phòng Thương Mại 
dành cho Người Tây Ban Nha ở California.
DỰ	LUẬT	26:	MỞ	RỘNG	HOẠT	ĐỘNG	CỜ	BẠC	TẠI	CÁC	TRƯỜNG	ĐUA	
NGỰA	Dự	Luật	26	được	thiết	kế	một	cách	thông	minh	để	cứu	ngành	đua	
ngựa	bằng	cách	mở	rộng	hoạt	động	cá	cược	thể	thao	đến	các	trường	đua	
ngựa	trên	khắp	California—mang	lại	cho	họ	khoản	thu	nhập	mới	hàng	
triệu	mỹ	kim	chỉ	để	cứu	một	ngành	công	nghiệp	đang	chết	dần,	ở	đó	
ngựa	bị	đánh	thuốc,	lạm	dụng	và	giết	chết	từ	năm	này	qua	năm	khác.	
Hãy	đồng	hành	cùng	chúng	tôi	và	BỎ	PHIẾU	KHÔNG	cho	DỰ	LUẬT	26.	
Madeline Bernstein, Chủ Tịch
Hiệp	Hội	Ngăn	Ngừa	Sự	Tàn	Nhẫn	đối	với	Động	Vật	ở	Los	Angeles	
(Society	for	the	Prevention	of	Cruelty	to	Animals	Los	Angeles,	spcaLA)	
Jay King, Chủ Tịch
Phòng	Thương	Mại	dành	cho	Người	Da	Đen	ở	California	
Floyd Meshad, Chủ Tịch
Tổ	Chức	Cựu	Chiến	Binh	Quốc	Gia	

Các phần tranh luận được in trên trang này là ý kiến của những tác giả và chưa được kiểm chứng tính chính xác bởi bất cứ cơ quan chính thức nào. 	 Tranh	Luận | 21
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DỰ LUẬT CHO PHÉP CÁ CƯỢC THỂ THAO TRỰC TUYẾN VÀ DI ĐỘNG BÊN  
NGOÀI CÁC VÙNG ĐẤT BỘ TỘC. TU CHÍNH HIẾN PHÁP VÀ ÐẠO  
LUẬT TIÊN KHỞI.27
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THÔNG TIN CƠ SỞ 
Cá Cược Thể Thao.	Luật	tiểu	bang	hiện	nghiêm	
cấm	cá	cược	thể	thao	ở	California.	Tuy	nhiên,	
luật	tiểu	bang	cho	phép	một	số	hoạt	động	cờ	
bạc,	chẳng	hạn	như	cờ	bạc	bộ	tộc,	xổ	số	tiểu	
bang,	phòng	chơi	bài	và	cá	cược	đua	ngựa.	
Cờ Bạc Bộ Tộc.	Các	bộ	tộc	Thổ	Dân	Mỹ	có	một	số	
quyền	theo	luật	liên	bang	để	tự	quản	lý,	chẳng	
hạn	như	một	số	quyền	cho	phép	cung	cấp	dịch	
vụ	cờ	bạc.	Điều	này	có	nghĩa	là	tiểu	bang	nói	
chung	không	thể	quản	lý	hoạt	động	cờ	bạc	của	
bộ	tộc	trừ	khi	được	cho	phép	bởi	(1)	luật	liên	
bang	và	(2)	các	thỏa	thuận	được	liên	bang	phê	
chuẩn	giữa	bộ	tộc	và	tiểu	bang	(được	gọi	là	thỏa	
thuận	bộ	tộc-tiểu	bang).	Khi	một	bộ	tộc	muốn	
tổ	chức	hoạt	động	cờ	bạc	trên	vùng	đất	của	họ,	
luật	liên	bang	yêu	cầu	tiểu	bang	phải	thương	
lượng	thỏa	thuận	với	bộ	tộc	đó.	Nếu	bộ	tộc	và	
tiểu	bang	không	thể	nhất	trí	với	nhau	thì	chính	

phủ	liên	bang	có	thể	ban	hành	thỏa	thuận	thay	
thế.	Ở	California,	các	thỏa	thuận	cho	phép	các	
sòng	bạc	của	bộ	tộc	cung	cấp	máy	đánh	bạc	
và	các	trò	chơi	khác	trên	các	vùng	đất	bộ	tộc.	
Những	thỏa	thuận	này	đề	ra	cách	quản	lý	hoạt	
động	đánh	bạc.	Chúng	cũng	quy	định	các	khoản	
thanh	toán	nhất	định,	chẳng	hạn	như	cho	chính	
quyền	tiểu	bang	và	địa	phương.	Các	bộ	tộc	có	
thể	yêu	cầu	thay	đổi	các	thỏa	thuận	này,	chẳng	
hạn	như	khi	các	loại	hình	cờ	bạc	mới	trở	nên	
hợp	pháp	ở	tiểu	bang.	
California	hiện	có	thỏa	thuận	với	79	bộ	tộc.	Các	
bộ	tộc	hiện	điều	hành	66	sòng	bạc	ở	28	quận.	
Năm	ngoái,	các	bộ	tộc	đã	trả	khoảng	$65	triệu	để	
hỗ	trợ	chi	phí	quản	lý	và	chương	trình	cai	nghiện	
cờ	bạc	của	tiểu	bang.	Các	bộ	tộc	cũng	trả	hàng	
chục	triệu	mỹ	kim	cho	chính	quyền	địa	phương	
mỗi	năm	(hàng	năm).	Ngoài	ra,	các	bộ	tộc	điều	
hành	các	sòng	bạc	lớn	hơn	trả	gần	$150	triệu	mỗi	
năm	cho	các	bộ	tộc	không	vận	hành	sòng	bạc	
hoặc	có	ít	hơn	350	máy	đánh	bạc.	

• Hợp	pháp	hóa	cá	cược	thể	thao	trực	tuyến	và	
di	động	cho	những	người	từ	21	tuổi	trở	lên.	

• Các	hoạt	động	cá	cược	như	vậy	chỉ	được	cung	
cấp	bởi	các	bộ	tộc	Da	Đỏ	được	liên	bang	công	
nhận	và	các	doanh	nghiệp	đủ	điều	kiện	mà	ký	
hợp	đồng	với	họ.	

• Cá	nhân	đặt	cược	phải	ở	tại	California	và	
không	ở	tại	các	vùng	đất	bộ	tộc.	

• Yêu	cầu	phải	có	phí	cấp	giấy	phép	và	đánh	 
thuế	10%	đối	với	thu	nhập	cá	cược	thể	thao.	

• Trước	tiên	chuyển	thu	nhập	thuế	và	cấp	giấy	
phép	vào	chi	phí	quản	lý,	sau	đó	chuyển	phần	
còn	lại	vào	các	chương	trình	hỗ	trợ	người	vô	gia	
cư	(85%)	và	các	bộ	tộc	không	tham	gia	(15%).	

• Chỉ	định	các	tiêu	chuẩn	cấp	giấy	phép,	quản	
lý,	bảo	vệ	người	tiêu	dùng	và	tính	liêm	chính	
trong	cá	cược	dành	cho	cá	cược	thể	thao.	

PHẦN TÓM LƯỢC CỦA PHÂN TÍCH VIÊN LẬP 
PHÁP VỀ ƯỚC TÍNH TÁC ĐỘNG TÀI CHÍNH 
RÒNG ĐỐI VỚI CHÍNH QUYỀN TIỂU BANG VÀ 
ĐỊA PHƯƠNG:
• Thu	nhập	tiểu	bang	tăng,	có	thể	lên	đến	hàng	

trăm	triệu	mỹ	kim	nhưng	không	được	vượt	
quá	$500	triệu	hàng	năm,	từ	các	khoản	thanh	
toán	cá	cược	thể	thao	và	tiền	phạt.	Một	số	
khoản	thu	nhập	này	sẽ	là	sự	chuyển	dịch	từ	
khoản	thu	nhập	hiện	có	của	tiểu	bang.	

• Chi	phí	tiểu	bang	tăng	lên	để	quản	lý	cá	cược	
thể	thao	trực	tuyến,	có	thể	đạt	tới	mức	giữa	
của	hàng	chục	triệu	mỹ	kim	hàng	năm.	Một	
phần	hoặc	tất	cả	các	chi	phí	này	sẽ	được	bù	
trừ	bằng	khoản	thu	nhập	tăng	lên.	

PHÂN TÍCH CỦA PHÂN TÍCH VIÊN LẬP PHÁP

Nội dung của dự luật này có thể được tìm thấy trên trang 82 và trang mạng của 
Ngoại Trưởng tại voterguide.sos.ca.gov.
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Chương Trình Nhà Ở, Hỗ Trợ và Phòng Chống 
Nạn Vô Gia Cư (HHAPP) của Tiểu Bang.	HHAPP	
cấp	ngân	quỹ	cho	các	tổ	chức	địa	phương	(chẳng	
hạn	như	các	thành	phố)	và	các	bộ	tộc	để	giúp	họ	
đạt	được	các	mục	tiêu	liên	quan	đến	giải	quyết	
tình	trạng	vô	gia	cư.	Hiện	tại,	80	phần	trăm	ngân	
quỹ	HHAPP	được	phân	bổ	cho	các	tổ	chức	địa	
phương,	thường	dựa	trên	tỷ	lệ	dân	số	vô	gia	cư	
của	họ	so	với	tổng	số	người	vô	gia	cư	trên	toàn	
tiểu	bang,	2	phần	trăm	cho	các	bộ	tộc	và	18	phần	
trăm	cho	tiểu	bang	để	cung	cấp	tiền	thưởng	cho	
các	tổ	chức	địa	phương	và	bộ	tộc	đáp	ứng	được	
mục	tiêu	của	họ.	Chương	trình	đã	nhận	được	
$1 tỷ	từ	ngân	quỹ	của	tiểu	bang	trong	năm	nay.	

KIẾN NGHỊ 
Dự	Luật	27	cho	phép	các	bộ	tộc	hoặc	công	ty	tổ	
chức	cờ	bạc	cung	cấp	hoạt	động	cá	cược	thể	thao	
trực	tuyến.	Dự	luật	yêu	cầu	các	bộ	tộc	và	công	
ty	tổ	chức	cờ	bạc	cung	cấp	hoạt	động	cá	cược	
thể	thao	trực	tuyến	phải	thực	hiện	một	số	khoản	
thanh	toán	nhất	định	cho	tiểu	bang	cho	các	mục	
đích	cụ	thể—chẳng	hạn	như	để	hỗ	trợ	chi	phí	
quản	lý	của	tiểu	bang	và	giải	quyết	tình	trạng	vô	
gia	cư.	Dự	luật	này	cũng	tạo	ra	một	đơn	vị	quản	
lý	cá	cược	thể	thao	trực	tuyến	mới.	Cuối	cùng,	dự	
luật	này	đưa	ra	những	cách	thức	mới	để	giảm	tình	
trạng	cá	cược	thể	thao	trực	tuyến	bất	hợp	pháp.	
Cho Phép Các Bộ Tộc hoặc Công Ty Tổ Chức Cờ Bạc 
được Cung Cấp Hoạt Động Cá Cược Thể Thao Trực 
Tuyến.	Dự	Luật	27	thay	đổi	Hiến	Pháp	California	
và luật	tiểu	bang	để	cho	phép	cá	cược	thể	thao	
trực	tuyến	qua	Internet	và	thiết	bị	di	động.	Muộn	
nhất	là	vào	tháng	9	năm	2023,	những	người	từ	
21 tuổi	trở	lên	ở	California,	không	sống	trên	các	
vùng	đất	bộ	tộc,	sẽ	có	thể	đặt	cược.	Dự	luật	cho	
phép	đặt	cược	vào	các	sự	kiện	thể	thao	(chẳng	
hạn	như	các	trận	bóng	đá)	và	một	số	sự	kiện	phi	
thể	thao	(chẳng	hạn	như	chương	trình	trao	giải	và	
cuộc	thi	trò	chơi	điện	tử).	Tuy	nhiên,	dự	luật	cấm	
đặt	cược	vào	một	số	sự	kiện	khác	như	các	trận	đấu	
ở	trường	trung	học	và	các	cuộc	bầu	cử.	
Dự	luật	cho	phép	các	nhóm	sau	đây	đăng	ký	
giấy	phép	năm	năm	để	cung	cấp	hoạt	động	cá	
cược	thể	thao	trực	tuyến:	

• Các Bộ Tộc Có Thỏa Thuận Bộ Tộc-Tiểu Bang. 
Các	bộ	tộc	được	cấp	phép	hoặc	nhà	thầu	
của	họ	có	thể	cung	cấp	hoạt	động	cá	cược	
thể	thao	dưới	danh	nghĩa	bộ	tộc.	Dự luật	
yêu	cầu	các	bộ	tộc	từ	bỏ	một	số	quyền	của	
họ	theo	luật	liên	bang	để	được	cấp	giấy	
phép.	Ví	dụ:	Các	bộ	tộc	phải	đồng	ý	với	một	
số	quy	chế	nhất	định	của	tiểu	bang.	

• Một Số Công Ty Tổ Chức Cờ Bạc Nhất Định. 
Các	công	ty	tổ	chức	cờ	bạc	được	cấp	phép	
có	thể	cung	cấp	hoạt	động	cá	cược	thể	
thao	dưới	tên	hoặc	thương	hiệu	của	chính	
họ.	Những	công	ty	này	phải	hợp	tác	với	
một	bộ	tộc	có	thỏa	thuận	bộ	tộc-tiểu	bang.	
Dự	luật	này	giới	hạn	giấy	phép	đối	với	các	
công	ty	lớn	hơn,	chẳng	hạn	như	những	
công	ty	có	giấy	phép	cá	cược	thể	thao	trực	
tuyến	ở	tối	thiểu	mười	tiểu	bang	hoặc	vùng	
lãnh	thổ	của	Hoa	Kỳ.

Yêu Cầu Thanh Toán cho Tiểu Bang.	Dự	Luật	27	
yêu	cầu	các	khoản	thanh	toán	cá	cược	thể	thao	
khác	nhau	phải	được	chi	trả	cho	tiểu	bang.	Ví	
dụ:	Các	bộ	tộc	và	công	ty	tổ	chức	cờ	bạc	có	giấy	
phép	cá	cược	thể	thao	phải	trả	10	phần	trăm	
khoản	tiền	cá	cược	thể	thao	được	thực	hiện	mỗi	
tháng	cho	tiểu	bang,	sau	khi	trừ	đi	các	khoản	chi	
phí	khác	nhau.	Các	chi	phí	này	bao	gồm:	(1)	bất	
kỳ	khoản	đặt	cược	nào	được	thực	hiện	bằng	tín	
dụng	từ	các	chương	trình	khuyến	mãi,	(2)	các	
khoản	thanh	toán	giải	thưởng	và	(3)	thuế	cờ	bạc	
liên	bang.	Các	khoản	lỗ	do	chi	phí	lớn	hơn	khoản	
tiền	đặt	cược,	có	thể	được	sử	dụng	để	bù	trừ	các	
khoản	thanh	toán	này.	Một	phần	của	các	khoản	
thanh	toán	hàng	tháng	này	phải	được	thực	hiện	
trước,	khi	giấy	phép	cá	cược	thể	thao	được	phê	
chuẩn	hoặc	gia	hạn.	Điều	này	làm	giảm	số	tiền	
thực	tế	phải	trả	hàng	tháng.	Cụ	thể,	một	bộ	tộc	
phải	trả	$10	triệu	khi	giấy	phép	năm	năm	của	họ	
được	phê	chuẩn.	Bộ	tộc	cũng	phải	trả	$1	triệu	
mỗi	lần	gia	hạn	giấy	phép.	Một	công	ty	tổ	chức	
cờ	bạc	phải	trả	$100	triệu	khi	giấy	phép	năm	
năm	được	phê	chuẩn.	Công	ty	cũng	phải	trả	
$10 triệu	mỗi	lần	gia	hạn	giấy	phép.	
Tạo Ra Ngân Quỹ Mới.	Các	khoản	thanh	toán	
trên	cho	tiểu	bang	sẽ	được	chuyển	vào	Ngân	
Quỹ	Tín	Thác	Cá	Cược	Thể	Thao	Trực	Tuyến	

CHO PHÉP CÁ CƯỢC THỂ THAO TRỰC TUYẾN VÀ DI ĐỘNG BÊN  
NGOÀI CÁC VÙNG ĐẤT BỘ TỘC. TU CHÍNH HIẾN PHÁP VÀ ÐẠO  

LUẬT TIÊN KHỞI. 

DỰ LUẬT

27



27

24 | Phân	Tích

PHÂN TÍCH CỦA PHÂN TÍCH VIÊN LẬP PHÁP T I Ế P  T H E O

DỰ LUẬT CHO PHÉP CÁ CƯỢC THỂ THAO TRỰC TUYẾN VÀ DI ĐỘNG BÊN  
NGOÀI CÁC VÙNG ĐẤT BỘ TỘC. TU CHÍNH HIẾN PHÁP VÀ ÐẠO  
LUẬT TIÊN KHỞI. 27

California	(COSBTF)	mới.	Dự	Luật	27	yêu	cầu	
các	khoản	thu	nhập	COSBTF	phải	được	sử	
dụng	cho	chi	phí	quản	lý	của	tiểu	bang	trước	
tiên.	Phần	còn	lại	sẽ	được	sử	dụng	cho	hai	mục	
đích chính:	

• 85	phần	trăm	để	giải	quyết	tình	trạng	vô	
gia	cư	và	cho	các	chương	trình	cai	nghiện	
cờ	bạc.	Số	tiền	để	giải	quyết	tình	trạng	vô	
gia	cư	sẽ	được	cung	cấp	cho	các	tổ	chức	địa	
phương,	nói	chung	tương	tự	như	ngân	quỹ	
HHAPP.	

• 15	phần	trăm	cho	các	bộ	tộc	không	tham	
gia	vào	hoạt	động	cá	cược	thể	thao	trực	
tuyến.	Các	bộ	tộc	có	thể	sử	dụng	ngân	quỹ	
này	cho	chính	quyền	bộ	tộc,	y	tế,	phát	triển	
kinh	tế	hoặc	các	mục	đích	khác.	

Miễn Các Khoản Thu Nhập Khỏi Giới Hạn Chi 
Tiêu Của Tiểu Bang và Mức Chi Tiêu Cho Giáo 
Dục Tối Thiểu.	Hiến	Pháp	California	bao	gồm	
nhiều	quy	định	khác	nhau	ảnh	hưởng	đến	ngân	
sách	của	tiểu	bang.	Những	quy	định	này	bao	
gồm	giới	hạn	chi	tiêu	của	tiểu	bang	và	yêu	cầu	
số	tiền	chi	tiêu	tối	thiểu	cho	các	trường	K–12	và	
các	trường	cao	đẳng	cộng	đồng	mỗi	năm.	Dự	
Luật	27	thay	đổi	Hiến	Pháp	California	để	miễn	
khoản	thu	nhập	cá	cược	thể	thao	khỏi	các	quy	
định	này.	
Thành Lập Đơn Vị Quản Lý Cá Cược Thể Thao 
Trực Tuyến Mới cho Tiểu Bang.	Dự	Luật	27	
thành	lập	một	đơn	vị	mới	trong	Sở	Tư	Pháp	
California	để	quản	lý	hoạt	động	cá	cược	thể	
thao	trực	tuyến.	Đơn	vị	này	sẽ	đặt	ra	các	yêu	cầu	
đối	với	việc	xin	cấp	giấy	phép.	Đơn	vị	này	cũng	
sẽ	quyết	định	loại	sự	kiện	và	cá	cược	nào	được	
phép.	Ngoài	ra,	đơn	vị	này	sẽ	điều	tra	các	hoạt	
động	bất	hợp	pháp	(chẳng	hạn	như	"chỉnh	sửa"	
các	sự	kiện).	Tuy	nhiên,	dự	luật	cũng	đặt	ra	các	
giới	hạn	cho	đơn	vị	này.	Ví	dụ:	Đơn	vị	không	thể	
giới	hạn	số	lượng	tín	dụng	khuyến	mãi	được	
cung	cấp	cho	người	đặt	cược.	Dự	luật	cũng	
thành	lập	một	nhóm	gồm	17	thành	viên	để	đưa	
ra	lời	khuyên	và	khuyến	nghị	cho	đơn	vị,	bao	
gồm	cả	phản	hồi	bằng	văn	bản	về	bất	kỳ	quy	
chế	tiềm	năng	nào.	 

Đưa Ra Những Cách Thức Mới Để Giảm Tình 
Trạng Cá Cược Thể Thao Trực Tuyến Bất Hợp 
Pháp.	Dự	Luật	27	đưa	ra	những	cách	thức	mới	để	
giảm	tình	trạng	cá	cược	thể	thao	trực	tuyến	bất	
hợp	pháp.	Khi	mọi	người	đặt	cược	thể	thao	trực	
tuyến	với	bất	kỳ	tổ	chức	không	có	giấy	phép	nào,	
dự	luật	yêu	cầu	những	người	đó	phải	trả	tiền	
phạt	cho	tiểu	bang.	Khoản	tiền	phạt	này	tương	
đương	với	15	phần	trăm	số	tiền	mà	họ	đặt	cược.	
Dự	luật	cũng	cho	phép	phạt	$1,000	trên	mỗi	ngày	
chưa	thanh	toán	số	tiền	này.	Các	khoản	thanh	
toán	này	sẽ	được	chuyển	vào	COSBTF.	Ngoài	ra,	
đơn	vị	quản	lý	mới	của	tiểu	bang	có	thể	thực	hiện	
các	hành	động	thi	hành	luật	nhất	định.	Những	
hành	động	này	có	thể	bao	gồm	việc	yêu	cầu	các	
tổ	chức	không	có	giấy	phép	cung	cấp	tên	của	
những	người	đặt	cược	và	chặn	quyền	truy	cập	
trực	tuyến	vào	các	tổ	chức	này.	

ẢNH HƯỞNG TÀI CHÍNH 
Dự	Luật	27	sẽ	tác	động	đến	cả	chi	phí	và	thu	
nhập	của	tiểu	bang	và	chính	quyền	địa	phương.	
Tuy	nhiên,	chưa	thể	chắc	chắn	về	quy	mô	thực	
tế	của	những	tác	động	này	và	điều	này	sẽ	phụ	
thuộc	vào	cách	dự	luật	được	diễn	giải	và	thực	
hiện.	Ví	dụ:	Dự	luật	này	mở	rộng	hoạt	động	cờ	
bạc	hợp	pháp.	Đáp	lại	thì	vẫn	chưa	rõ	liệu	các	bộ	
tộc	có	yêu	cầu	thay	đổi	các	thỏa	thuận	bộ	tộc-
tiểu	bang	(chẳng	hạn	như	giảm	số	tiền	trả	cho	
chính	quyền	địa	phương)	để	phản	ánh	những	
tác	động	tiềm	tàng	đối	với	các	sòng	bạc	của	bộ	
tộc	hay	không.	Các	ảnh	hưởng	tài	chính	cũng	sẽ	
phụ	thuộc	vào	số	lượng	tổ	chức	được	cấp	phép	
cung	cấp	hoạt	động	cá	cược	thể	thao	và	khoản	
chi	phí	mà	họ	trừ	vào	số	tiền	hàng	tháng	họ	
phải	trả	cho	tiểu	bang.	Cuối	cùng,	ảnh	hưởng	tài	
chính	sẽ	phụ	thuộc	vào	số	lượng	người	lựa	chọn	
đặt	cược	thể	thao.	
Tăng Thu Nhập của Tiểu Bang.	Dự	Luật	27	sẽ	
tăng	thu	nhập	của	tiểu	bang	từ	các	khoản	thanh	
toán	cá	cược	thể	thao	và	tiền	phạt.	Chưa	chắc	
chắn	về	quy	mô	của	sự	gia	tăng	này.	Mức	tăng	
có	thể	lên	đến	hàng	trăm	triệu	mỹ	kim	mỗi	năm,	
nhưng	có	thể	sẽ	không	quá	$500	triệu	mỗi	năm.	
Một	vài	trong	số	này	sẽ	là	thu	nhập	mới.	Ví	dụ:	
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Tiểu	bang	hiện	không	nhận	được	bất	kỳ	khoản	
tiền	nào	từ	hoạt	động	cá	cược	thể	thao	bất	hợp	
pháp	được	thực	hiện	trực	tuyến.	Điều	này	có	
nghĩa	là	tiểu	bang	sẽ	nhận	được	thu	nhập	mới	
khi	mọi	người	thực	hiện	cá	cược	thể	thao	một	
cách	hợp	pháp	thay	vì	bất	hợp	pháp.	Tuy	nhiên,	
một	vài	trong	số	này	sẽ	không	phải	là	thu	nhập	
mới.	Ví	dụ:	Tiểu	bang	hiện	nhận	được	khoản	
thu	nhập	khi	mọi	người	chi	tiền	vào	một	số	hoạt	
động	nhất	định,	chẳng	hạn	như	mua	sắm	hoặc	
trò	chơi	xổ	số.	Điều	này	có	nghĩa	là	tiểu	bang	có	
thể	không	nhận	được	khoản	thu	nhập	mới	khi	
mọi	người	chi	tiêu	ít	hơn	cho	những	hoạt	động	
đó	để	họ	có	thể	thực	hiện	cá	cược	thể	thao.	
Thu	nhập	của	tiểu	bang	từ	các	khoản	thanh	
toán	cá	cược	thể	thao	và	từ	các	khoản	tiền	phạt	
sẽ	được	đưa	vào	COSBTF.	Trước	tiên,	các	khoản	
tiền	này	sẽ	được	sử	dụng	cho	các	chi	phí	quản	lý	
của	tiểu	bang.	Phần	còn	lại	sẽ	hỗ	trợ	(1)	chương	
trình	dành	cho	người	vô	gia	cư,	(2)	chương	trình	
cai	nghiện	cờ	bạc,	và	(3)	phát	triển	kinh	tế	bộ	tộc	
và	các	mục	đích	khác.	
Tăng Chi Phí Quản Lý của Tiểu Bang. Dự	Luật	27	
sẽ	tạo	cho	tiểu	bang	nhiều	công	việc	hơn	để	
quản	lý	hoạt	động	cá	cược	thể	thao.	Số	lượng	
công	việc	sẽ	phụ	thuộc	chủ	yếu	vào	cách	quản	
lý	hoạt	động	cá	cược	thể	thao.	Các	ví	dụ	chính	
về	vấn	đề	này	bao	gồm:	số	lượng	giấy	phép	
cá	cược	thể	thao	được	phê	chuẩn,	loại	hình	và	
số	lượng	các	tùy	chọn	cá	cược	và	sự	kiện	được	
cung	cấp	cũng	như	mức	độ	thi	hành	luật	của	
tiểu	bang.	Tổng	chi	phí	cho	công	việc	này	có	thể	
đạt	tới	mức	giữa	của	hàng	chục	triệu	mỹ	kim	
hàng	năm.	Một	phần	hoặc	tất	cả	các	chi	phí	này	
sẽ	được	bù	trừ	bằng	khoản	thu	nhập	COSBTF.	
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Các Ảnh Hưởng Tài Chính Khác.	Dự	Luật	27	có	
thể	dẫn	tới	các	ảnh	hưởng	tài	chính	khác	cho	
chính	quyền	của	tiểu	bang	và	địa	phương.	Ví	
dụ:	Thu	nhập	của	tiểu	bang	và	địa	phương	có	
thể	tăng	lên	nhờ	những	người	đến	từ	tiểu	bang	
khác	đến	để	đặt	cược	thể	thao	và	chi	tiêu	nhiều	
hơn	mức	họ	chi	khi	không	có	dự	luật.	Tuy	nhiên,	
một	phần	hoặc	toàn	bộ	thu	nhập	địa	phương	
tăng	lên	này	có	thể	được	bù	trừ.	Ví	dụ:	Các	bộ	
tộc	có	thể	đề	nghị	trong	các	thỏa	thuận	bộ	
tộc-tiểu	bang	về	yêu	cầu	thanh	toán	ít	hơn	cho	
chính	quyền	địa	phương	để	phản	ánh	những	
tác	động	tiềm	ẩn	của	hoạt	động	cá	cược	thể	
thao	đối	với	sòng	bạc	của	họ.	Ngoài	ra,	chính	
quyền	tiểu	bang	và	địa	phương	có	thể	phải	tăng	
các	khoản	chi	phí.	Ví	dụ:	Cá	cược	thể	thao	trực	
tuyến	có	thể	khiến	những	người	nghiện	cờ	bạc	
khó	tránh	hành	vi	đặt	cược	hơn.	Điều	này	có	
thể	khiến	số	người	cần	đến	sự	hỗ	trợ	của	chính	
quyền	tăng	lên.	Tác	động	thực	của	các	ảnh	
hưởng	trên	đối	với	chính	quyền	tiểu	bang	và	địa	
phương	vẫn	chưa	được	xác	định.	

Truy cập https://www.sos.ca.gov/
campaign-lobbying/cal-access-resources/

measure-contributions/2022-ballot-measure-
contribution-totals để lấy danh sách 

các ủy ban chủ yếu được hình thành để ủng 
hộ hoặc phản đối dự luật này.

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

để lấy thông tin về 10 nhà đóng  
góp hàng đầu của ủy ban. 

https://www.sos.ca.gov/campaign-lobbying/cal-access-resources/measure-contributions/2022-ballot-measure-contribution-totals
https://www.sos.ca.gov/campaign-lobbying/cal-access-resources/measure-contributions/2022-ballot-measure-contribution-totals
https://www.sos.ca.gov/campaign-lobbying/cal-access-resources/measure-contributions/2022-ballot-measure-contribution-totals
https://www.sos.ca.gov/campaign-lobbying/cal-access-resources/measure-contributions/2022-ballot-measure-contribution-totals
https://www.fppc.ca.gov/transparency/top‑contributors.html
https://www.fppc.ca.gov/transparency/top‑contributors.html
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DỰ LUẬT CHO PHÉP CÁ CƯỢC THỂ THAO TRỰC TUYẾN VÀ DI ĐỘNG BÊN  
NGOÀI CÁC VÙNG ĐẤT BỘ TỘC. TU CHÍNH HIẾN PHÁP VÀ ÐẠO  
LUẬT TIÊN KHỞI. 27

★	 TRANH LUẬN ỦNG HỘ DỰ LUẬT 27	 ★

★	 BÁC BỎ TRANH LUẬN ỦNG HỘ DỰ LUẬT 27	 ★
DỰ	LUẬT	27	ĐƯỢC	SOẠN	THẢO	VÀ	CHI	TRẢ	BỞI	CÁC	TẬP	ĐOÀN	CỜ	BẠC	
TRỰC	TUYẾN	BÊN	NGOÀI	TIỂU	BANG
Dự	Luật	27	là	một	kế	hoạch	dối	trá	được	thúc	đẩy	bởi	các	tập	đoàn	cờ	bạc	
bên	ngoài	tiểu	bang	nhằm	hợp	pháp	hóa	sự	bành	trướng	của	hoạt	động	
cờ	bạc	thể	thao	trực	tuyến	và	di	động	ở	California.	Các	tập	đoàn	này	đã	
đóng	góp	hơn	$100,000,000	để	bán	Dự	Luật	27.	Họ	không	chi	tiêu	số	tiền	
đó	để	trợ	giúp	California.	Họ	làm	điều	đó	nhằm	mục	đích	làm	giàu	cho	
chính	bản	thân	họ.	
CÁC	BỘ	TỘC	DA	ĐỎ	Ở	CALIFORNIA	KỊCH	LIỆT	PHẢN	ĐỐI	DỰ	LUẬT	27
Hơn	50	Bộ	Tộc	ở	California	phản đối mạnh mẽ Dự	Luật	27.	Đây	là	sự	công	
kích	trực	tiếp	vào	trò	chơi	của	bộ	tộc	và	sự	tự	chủ	của	Người	Da	Đỏ,	sẽ	
gây	nguy	hiểm	đến	việc	tài	trợ	cho	mục	đích	giáo	dục,	chăm	sóc	sức	khỏe,	
phòng	cháy	chữa	cháy	và	các	dịch	vụ	quan	trọng	khác	cho	các	chính	
quyền	bộ	tộc.	
DỰ	LUẬT	27	KHÔNG	PHẢI	LÀ	“GIẢI	PHÁP”	CHO	TÌNH	TRẠNG	VÔ	GIA	CƯ
Nhiều	thập	kỷ	trước,	các	công	ty	tổ	chức	trò	chơi	đã	thông	qua	Xổ	Số	
California	với	những	hứa	hẹn	gây	hiểu	lầm	về	những	khoản	thu	nhập	mới	
khổng	lồ	cho	các	trường	học.	Giờ	đây,	các	tập	đoàn	cờ	bạc	bên	ngoài	tiểu	
bang	đang	sử	dụng	các	chiến	thuật	"treo	đầu	dê	bán	thịt	chó"	tương	tự	
để	thúc	đẩy	Dự	Luật	27.	
Dự	Luật	27	bao	gồm	những	lỗ	hổng	tiềm	ẩn	sẽ	mang	lại	lợi	nhuận	khổng	
lồ	cho	các	nhà	tài	trợ	doanh	nghiệp,	trong	khi	chỉ	để	lại	một	vài	xu	trên	
mỗi	mỹ	kim	cho	California.	Theo	Dự	Luật	27,	90%	lợi	nhuận	sẽ	được	

chuyển	đến	các	tập	đoàn	bên	ngoài	tiểu	bang	và	rất	ít	(nếu	có)	sẽ	được	
chuyển	đến	các	trường	công	lập.	
NHỮNG	NGƯỜI	THÚC	ĐẨY	DỰ	LUẬT	27	CÓ	TIỀN	SỬ	THẤT	HỨA	VÀ	HÀNH	
ĐỘNG	XẤU	XA
Công	ty	tài	trợ	ngân	quỹ	cho	Dự	Luật	27	đã	bị	phạt	hàng	triệu	mỹ	kim	vì	
cho	phép	đánh	bạc	và	tiếp	thị	cho	trẻ	em	dưới	tuổi	vị	thành	niên.	Ở	các	
tiểu	bang	khác	đã	thông	qua	luật	tương	tự	như	Dự	Luật	27,	những	lời	
hứa	kiếm	được	nhiều	tiền	đã	không	thành	hiện	thực.	Chúng ta không thể 
tin vào lời hứa hão huyền của những tập đoàn bên ngoài tiểu bang này. 
HÃY	TỪ	CHỐI	CHIẾN	DỊCH	DỐI	TRÁ	CỦA	CÁC	TẬP	ĐOÀN	BÊN	NGOÀI	TIỂU	
BANG.	BỎ	PHIẾU	KHÔNG	CHO	DỰ	LUẬT	27.		
James Siva,	Chủ	Tịch
Hiệp	Hội	Tổ	Chức	Trò	Chơi	của	Người	Da	Đỏ	Quốc	Gia	tại	California	
Robert McElroy,	Giám	Đốc	Điều	Hành
Dự	Án	Alpha	dành	cho	Người	Vô	Gia	Cư	
Claudia Brundin,	Nữ	Chủ	Tịch	Bộ	Tộc
Blue	Lake	Rancheria	of	California	

Bỏ phiếu CÓ cho Dự Luật 27 
Giải	Pháp	Lâu	Dài	cho	tình	trạng	Vô	Gia	Cư,	Sức	Khỏe	Tinh	Thần,	
Nghiện	Ngập	&	Ngân	Quỹ	của	Bộ	Tộc	
Các	nhà	lãnh	đạo	phi	lợi	nhuận,	thị	trưởng	và	Bộ	Tộc	ở	California	ủng	hộ	
Dự	Luật	27	vì	nó	sẽ	mang	lại	hàng	trăm	triệu	mỹ	kim	cho	các	giải	pháp	
lâu	dài	cho	tình	trạng	vô	gia	cư,	sức	khỏe	tinh	thần	và	nghiện	ngập	ở	
California.	Tất	cả	ngân	quỹ	sẽ	được	kiểm	toán	và	giám	sát	chặt	chẽ	để	
đảm	bảo	chi	tiêu	một	cách	hiệu	quả.	
Dự	Luật	27	cũng	sẽ	mang	lại	lợi	ích	cho	mọi	Bộ	Tộc	ở	California—đặc	biệt	
là	các	Bộ	Tộc	ở	nông	thôn	và	chịu	thiệt	thòi	về	kinh	tế,	những	Bộ	Tộc	này	
không	sở	hữu	các	sòng	bạc	lớn.	
Bằng	cách	đánh	thuế	và	quản	lý	hoạt	động	cá	cược	thể	thao	trực	tuyến	
an	toàn	và	có	trách	nhiệm	cho	người	lớn	từ	21	tuổi	trở	lên,	California	có	
thể	giúp	giải	quyết	tình	trạng	vô	gia	cư	và	cung	cấp	dịch	vụ	chăm	sóc	sức	
khỏe	tinh	thần	và	cai	nghiện	cho	hàng	nghìn	người	dân	California.	
Dự	Luật	27	cung	cấp	nhiều	giải	pháp	nhất	cho	California:	
• Dự	Luật	27	bảo	vệ	trẻ	vị	thành	niên	và	nghiêm	cấm	những	người	dưới	
21	tuổi	cá	cược.		
• Dự	Luật	27	yêu	cầu	bắt	buộc	phải	thực	hiện	kiểm	toán	để	đảm	bảo	
ngân	quỹ	cho	tình	trạng	vô	gia	cư	và	sức	khỏe	tinh	thần	được	chi	tiêu	một	
cách	hiệu	quả.		
• Dự	Luật	27	là	dự	luật	về	cá	cược	thể	thao	duy	nhất	sẽ	cung	cấp	
nguồn quỹ	cho	các	giải	pháp	lâu	dài	cho	tình	trạng	vô	gia	cư	và	sức	khỏe	
tinh	thần.		
• Dự	Luật	27	là	dự	luật	duy	nhất	đảm	bảo	cung	cấp	nguồn	tài	trợ	cho	các	
Bộ	Tộc	chịu	thiệt	thòi.		
Dự	Luật	27	sẽ	tài	trợ	hàng	trăm	triệu	mỹ	kim	mỗi	năm	về	nơi	trú	ngụ,	nhà	
ở,	cai	nghiện	và	hỗ	trợ	sức	khỏe	tinh	thần	cho	người	dân	California	nào	
cần	sự	hỗ	trợ	này	nhất.	
Ricardo Flores, nhà lãnh đạo phi lợi nhuận và người ủng hộ vấn đề nhà ở, đã 
cho biết lý do tại sao tổ chức của ông ủng hộ Dự Luật 27:
“Cuộc	khủng	khoảng	vô	gia	cư	ở	California	là	tình	trạng	khẩn	cấp	trên	toàn	
tiểu	bang.	Tiểu	bang	của	chúng	ta	chưa	từng	đầu	tư	đầy	đủ	vào	các	giải	pháp	
lâu	dài	để	chấm	dứt	tình	trạng	vô	gia	cư.	Dự	Luật	27	cho	phép	các	tổ	chức	
như	tổ	chức	của	tôi	có	nguồn	thu	nhập	liên	tục	để	tài	trợ	cho	các	dịch	vụ	vô	
cùng	thiết	yếu:	nơi	trú	ngụ,	nhà	ở	và	sự	hỗ	trợ.	Tất	cả	đều	được	kiểm	toán	

nghiêm	ngặt	để	đảm	bảo	từng	xu	được	chi	tiêu	một	cách	hiệu	quả.	Không	có	
dự	luật	về	cá	cược	thể	thao	nào	khác	sẽ	tạo	ra	thu	nhập	đáng	kể	để	giải	quyết	
tình	trạng	vô	gia	cư	và	cung	cấp	các	dịch	vụ	chăm	sóc	sức	khỏe	tinh	thần.”	
Tamera Kohler, Giám Đốc Điều Hành (Chief Executive Officer, CEO) của Lực 
Lượng Đặc Nhiệm Khu Vực về Tình Trạng Vô Gia Cư của San Diego, đã phát 
biểu ý kiến về Dự Luật 27: 
“Cứ	sáu	người	California	thì	có	một	người	mắc	bệnh	tâm	thần.	Đây	là	cuộc	
khủng	hoảng	ảnh	hưởng	đến	hầu	hết	mọi	gia	đình.	Dự	Luật	27	sẽ	giúp	tạo	
ra	hàng	trăm	triệu	mỹ	kim	mỗi	năm	để	tài	trợ	cho	việc	điều	trị	sức	khỏe	tinh	
thần	và	cho	các	giải	pháp	giải	quyết	tình	trạng	vô	gia	cư	và	nghiện	ngập.	
Bằng	cách	thông	qua	Dự	Luật	27,	chúng	ta	có	thể	mang	đến	cho	nhiều	người	
hơn	nữa	sự	chăm	sóc	mà	họ	cần	và	hy	vọng	mà	họ	xứng	đáng	được	hưởng.”	
Jose “Moke” Simon, Chủ Tịch của Middletown Rancheria of Pomo Indians of 
California, đã phát biểu ý kiến về Dự Luật 27:
“Bộ	tộc	của	tôi	đã	bị	lấy	đi	quá	nhiều	thứ—đất	đai,	nghi	lễ,	văn	hóa—và	
chủ	quyền	của	chúng	tôi	liên	tục	bị	công	kích.	Không	giống	như	các	Bộ	
Tộc	có	các	sòng	bạc	lớn,	Bộ	Tộc	của	tôi	gặp	khó	khăn	trong	việc	cung	cấp	
các	nhu	cầu	cơ	bản	cho	người	dân	của	mình.	Dự	Luật	27	là	dự	luật	duy	
nhất	giúp	các	Bộ	Tộc	chịu	thiệt	thòi	như	Bộ	Tộc	của	tôi,	và	Dự	Luật	27	là	
dự	luật	duy	nhất	đảm	bảo	mọi	Bộ	Tộc	ở	California	đều	được	hưởng	lợi.	
“Đừng	tin	vào	những	công	kích	sai	lầm	đối	với	Dự	Luật	27.	Bằng	cách	
đánh	thuế	và	quản	lý	hoạt	động	cá	cược	thể	thao	trực	tuyến	cho	người	
lớn	trên	21	tuổi,	cuối	cùng	chúng	ta	có	thể	giải	quyết	tình	trạng	vô	gia	cư	
ở	California	đồng	thời	bảo	vệ	chủ	quyền	của	bộ	tộc.”	
Bỏ	phiếu	CÓ	cho	Dự	Luật	27—đánh	thuế	và	quản	lý	hoạt	động	cá	cược	
thể	thao	trực	tuyến	an	toàn	và	có	trách	nhiệm,	hỗ	trợ	các	Bộ	Tộc	ở	
California	và	cuối	cùng	là	làm	điều	gì	đó	để	giải	quyết	tình	trạng	vô	gia	cư,	
sức	khỏe	tinh	thần	và	nghiện	ngập	ở	California.	
YEStoProp27.com 
Tamera Kohler,	CEO
Lực	Lượng	Đặc	Nhiệm	về	Tình	Trạng	Vô	Gia	Cư	của	San	Diego
Jose “Moke” Simon,	Chủ	Tịch
Middletown	Rancheria	of	Pomo	Indians	of	California
Ricardo Flores,	Giám	Đốc	Điều	Hành
Hiệp	Hội	Hỗ	Trợ	Sáng	Kiến	Địa	Phương	(Local	Initiatives	Support	
Corporation,	LISC)	San	Diego	
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CHO PHÉP CÁ CƯỢC THỂ THAO TRỰC TUYẾN VÀ DI ĐỘNG BÊN  
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DỰ LUẬT

27
★	 TRANH LUẬN CHỐNG LẠI DỰ LUẬT 27	 ★

★	 BÁC BỎ TRANH LUẬN CHỐNG LẠI DỰ LUẬT 27	 ★

Bỏ	phiếu	CÓ	cho	CÁC	GIẢI	PHÁP	LÂU	DÀI	cho	tình	trạng	Vô	Gia	Cư,	Sức	
Khỏe	Tinh	Thần	và	Nghiện	Ngập.	
Những	người	phản	đối	Dự	Luật	27	đã	sai.	Đây	là	thực	tế:	
CƠ	QUAN	GIÁM	SÁT	TIỂU	BANG:	DUY	NHẤT	CHỈ	CÓ	DỰ	LUẬT	27	CUNG	
CẤP	CÁC	GIẢI	PHÁP	LÂU	DÀI	CHO	TÌNH	TRẠNG	VÔ	GIA	CƯ
Lần	đầu	tiên	trong	lịch	sử	tiểu	bang,	các	cộng	đồng	địa	phương	sẽ	nhận	
được	nguồn	tài	trợ	hàng	năm	để	tạo	ra	các	giải	pháp	lâu	dài	cho	tình	
trạng	vô	gia	cư.	Cơ	quan	giám	sát	ngân	sách	độc	lập	của	tiểu	bang	đã	
thấy	rằng	chỉ	có	Dự	Luật	27	mới	tạo	ra	hàng	trăm	triệu	mỹ	kim	mỗi	năm	
để	giải	quyết	tình	trạng	vô	gia	cư,	sức	khỏe	tinh	thần	và	nghiện	ngập.	
Ngân	quỹ	của	Dự	Luật	27	phải	được	chi	vào	việc	tạo	ra	nhà	ở	và	cung	cấp	
các	dịch	vụ	như	điều	trị	sức	khỏe	tinh	thần	và	cai	nghiện.	
DỰ	LUẬT	27	BAO	GỒM	CÁC	YÊU	CẦU	KHẮT	KHE	ĐỂ	BẢO	VỆ	TRẺ	VỊ	
THÀNH NIÊN
Dự	Luật	27	là	dự	luật	duy	nhất	yêu	cầu	kiểm	tra	lý	lịch	và	phải	có	công	
nghệ	tiên	tiến	để	bảo	vệ	trẻ	vị	thành	niên	và	đảm	bảo	họ	không	thể	đặt	
cược.	23	tiểu	bang	đã	hợp	pháp	hóa	hoạt	động	cá	cược	thể	thao	trực	
tuyến	một	cách	an	toàn,	chứng	minh	rằng	quý	vị	có	thể	làm	như	vậy	
một	cách	có	trách	nhiệm,	đồng	thời	tạo	ra	nguồn	ngân	quỹ	đáng	kể	
cho tiểu bang.	
DỰ	LUẬT	27	LÀ	DỰ	LUẬT	TIÊN	KHỞI	DUY	NHẤT	TRỢ	GIÚP	CÁC	BỘ	TỘC	
CHỊU	THIỆT	THÒI

Các	Bộ	Tộc	ủng	hộ	Dự	Luật	27	vì	mọi	Bộ	Tộc	đều	sẽ	được	hưởng	lợi.	
Dự	Luật	27	là	dự	luật	duy	nhất	dành	nguồn	tài	trợ	cho	các	Bộ	Tộc	chịu	
thiệt	thòi	về	kinh	tế—tăng	gấp	đôi	số	tiền	tài	trợ	mà	các	Bộ	Tộc	nhỏ	hơn	
này	nhận	được	mỗi	năm.	
DỰ	LUẬT	27	YÊU	CẦU	KIỂM	TOÁN	HÀNG	NĂM	&	GIÁM	SÁT	AN	TOÀN	
CHẶT	CHẼ	
Dự	Luật	27	yêu	cầu	kiểm	toán	hàng	năm	và	giám	sát	chặt	chẽ	để	đảm	bảo	
ngân	quỹ	được	chi	tiêu	một	cách	hiệu	quả.	Theo	Dự	Luật	27,	Bộ	Trưởng	
Tư	Pháp	sẽ	quản	lý	chặt	chẽ	hoạt	động	cá	cược	thể	thao	để	đảm	bảo	cờ	
bạc	an	toàn	và	có	trách	nhiệm.	
Đồng	hành	cùng	các	Bộ	Tộc	ở	California,	các	nhà	lãnh	đạo	trong	lĩnh	
vực	chăm	sóc	sức	khỏe	tinh	thần	và	vô	gia	cư,	các	nhân	viên	xã	hội,	
các	nhà	lãnh	đạo	tín	ngưỡng	và	các	nhóm	dân	quyền—BỎ	PHIẾU	CÓ	
cho	Dự	Luật	27.	
YesToProp27.com 
Gloria Baxter,	Nhà	lãnh	đạo	phi	lợi	nhuận	về	sức	khỏe	tinh	thần	
Phillip Gomez,	Chủ	Tịch
Big	Valley	Band	of	Pomo	Indians	thuộc	Big	Valley	Rancheria,	California
Leo Sisco,	Chủ	Tịch
Santa	Rosa	Ranchera	thuộc	Bộ	Tộc	Tachi	Yokut	

ĐỒNG	HÀNH	CÙNG	CÁC	BỘ	TỘC	DA	ĐỎ	Ở	CALIFORNIA,	PHỤ	HUYNH,	
GIÁO	VIÊN,	NGƯỜI	BẢO	VỆ	NGƯỜI	VÔ	GIA	CƯ,	NHÀ	LÃNH	ĐẠO	TRONG	
LĨNH	VỰC	AN	TOÀN	CÔNG	CỘNG:	BỎ	PHIẾU	KHÔNG	CHO	DỰ	LUẬT	
27—DỰ	LUẬT	VỀ	CỜ	BẠC	TRỰC	TUYẾN	CỦA	CÔNG	TY
Dự	Luật	27	là	một	kế	hoạch	dối	trá	được	soạn	thảo	và	thúc	đẩy	bởi	các	
tập	đoàn	cờ	bạc	bên	ngoài	tiểu	bang	nhằm	hợp	pháp	hóa	hoạt	động	cờ	
bạc	thể	thao	trực	tuyến	và	di	động	ở	California.	Nó	sẽ	không	giải	quyết	
được	tình	trạng	vô	gia	cư,	nhưng	sẽ	biến	hầu	hết	mọi	điện	thoại	di	động,	
máy	tính	bảng	và	máy	tính	xách	tay	thành	thiết	bị	đánh	bạc.
Những	người	đề	nghị	đang	tiếp	thị	một	cách	dối	trá	rằng	Dự	Luật	27	là	
một	“giải	pháp”	cho	tình	trạng	vô	gia	cư.	Nhưng	cũng	giống	như	khi	họ	
nói	với	chúng	ta	rằng	xổ	số	tiểu	bang	sẽ	là	một	giải	pháp	cho	nền	giáo	
dục	công,	chúng	ta	không	thể	tin	vào	những	lời	hứa	hão	huyền	này.	
Dưới đây	là	lý	do	tại	sao	liên	minh	rộng	lớn	của	chúng	tôi	kêu	gọi	bỏ	
phiếu	KHÔNG	cho	Dự	Luật	27.	
THEO	DỰ	LUẬT	27,	CÁC	TẬP	ĐOÀN	BÊN	NGOÀI	TIỂU	BANG	THẮNG—
NHƯNG	NHỮNG	NGƯỜI	DÂN	CALIFORNIA	THUA
Các	tập	đoàn	cờ	bạc	trực	tuyến	bên	ngoài	tiểu	bang	đã	soạn	thảo	
Dự	Luật	27	để	thu	lợi	cho	chính	họ.	Dự	Luật	27	sẽ	trao	cho	các	tập	đoàn	
này	gần	như	toàn	quyền	kiểm	soát	đối	với	hoạt	động	cá	cược	thể	thao	
trực	tuyến.	Chín	mươi	phần	trăm	(90%)	lợi	nhuận	sẽ	chuyển	vào	túi	của	
các	tập	đoàn	bên	ngoài	tiểu	bang	mà	không	tạo	ra	việc	làm	hoặc	các	
khoản	đầu	tư	thực	sự	ở	tiểu	bang	của	chúng	ta.	Không	một	xu	nào	sẽ	
được	tài	trợ	cho	các	ưu	tiên	của	tiểu	bang	như	các	trường	công	lập,	cứu	
hỏa	hoặc	thậm	chí	là	các	chương	trình	ngăn	chặn	tệ	nạn	cờ	bạc.	
DỰ	LUẬT	27	KHÔNG	PHẢI	LÀ	“GIẢI	PHÁP”	CHO	TÌNH	TRẠNG	VÔ	GIA	CƯ
California	đã	chi	hơn	$30	Tỷ	để	giải	quyết	tình	trạng	vô	gia	cư	trong	
5 năm	qua,	nhưng	mọi	thứ	chỉ	trở	nên	tồi	tệ	hơn	mà	thôi.	Một	báo	cáo	
gần	đây	của	Kiểm	Toán	Viên	Tiểu	Bang	độc	lập	cho	biết	rằng	chi	tiêu	của	
California	cho	tình	trạng	vô	gia	cư	là	“rời	rạc”	và	“chưa	hoàn	thành	các	
trách	nhiệm	quan	trọng	nhất	của	mình".	Thay	vì	hợp	pháp	hóa	sự	bành	
trướng	của	hoạt	động	cờ	bạc	trực	tuyến	này,	chúng	ta	nên	quản	lý	hiệu	
quả	hơn	hàng	tỷ	mỹ	kim	mà	tiểu	bang	đã	chi	cũng	như	bất	kỳ	nguồn	
ngân	quỹ	mới	nào	cần	thiết	trong	tương	lai.	
DỰ	LUẬT	27	ĐẦY	ẮP	CÁC	LỔ	HỔNG	LỪA	BỊP	CALIFORNIA
Dự	Luật	27	giới	hạn	các	khoản	thu	nhập	từ	các	chương	trình	dành	cho	
người	vô	gia	cư	ở	mức	chỉ	bằng	vài	xu	trên	mỗi	mỹ	kim	so	với	những	gì	

các	tập	đoàn	cờ	bạc	trực	tuyến	sẽ	kiếm	được.	Ẩn	trong	Dự	Luật	27	là	một	
lỗ	hổng	“đặt	cược	khuyến	mãi”.	Các	tiểu	bang	cho	phép	lỗ	hổng	tương	tự	
này	đã	ghi	nhận	các	khoản	thu	nhập	giảm	nhiều	so	với	những	gì	đã	hứa.	
Các	tập	đoàn	tổ	chức	trò	chơi	lớn	cũng	cho	biết	họ	sẽ	trả	phí	cấp	phép.	
Trên	thực	tế,	các	tập	đoàn	có	thể	giảm	một	mỹ	kim	tiền	thuế	cho	mỗi	mỹ	
kim	họ	trả	phí	cấp	phép.	Thêm	tiền	cho	họ;	bớt	tiền	cho	người	vô	gia	cư.	
DỰ	LUẬT	27	TẠO	CƠ	HỘI	CHO	TRẺ	EM	TIẾP	XÚC	VỚI	CỜ	BẠC	TRỰC	TUYẾN	
VÀ	NGHIỆN	CỜ	BẠC.
Dự	Luật	27	sẽ	hợp	pháp	hóa	việc	mở	rộng	hoạt	động	cờ	bạc	lớn	nhất	trong	
lịch	sử	California—nhưng	lại	KHÔNG	CÓ	YÊU	CẦU	XÁC	MINH	ĐỘ	TUỔI	TRỰC	
TIẾP	để	ngăn	trẻ	vị	thành	niên	tham	gia	vào	hoạt	động	cờ	bạc.	Các	nghiên	
cứu	cho	thấy	rằng	hoạt	động	cờ	bạc	trực	tuyến	và	di	động	đặc	biệt	hấp	dẫn	
đối	với	thanh	thiếu	niên	và	những	người	có	xu	hướng	nghiện	cờ	bạc.	
CÁC	BỘ	TỘC	DA	ĐỎ	Ở	CALIFORNIA	PHẢN	ĐỐI	MẠNH	MẼ	DỰ	LUẬT	27 
“Dự Luật 27 là một sự công kích trực tiếp vào quyền tổ chức trò chơi và sự 
tự chủ của bộ tộc. Trên thực tế, nó thậm chí còn cấm cá cược thể thao trực 
tuyến trên các vùng đất bộ tộc. Dự Luật 27 gây nguy hiểm cho nguồn tài trợ 
quan trọng mà các bộ tộc sử dụng để cung cấp các dịch vụ nhà ở, chăm sóc 
sức khỏe, dịch vụ cứu hỏa, giáo dục và các dịch vụ khác cho cộng đồng của 
chúng ta.”—Lynn	Valbuena,	Chủ	Tịch,	Liên	Minh	Bộ	Tộc	Các	Tộc	Người	Da	
Đỏ	Chủ	Quyền	
HÃY	ĐỒNG	HÀNH	CÙNG	CÁC	BỘ	TỘC	DA	ĐỎ,	PHỤ	HUYNH,	GIÁO	VIÊN,	
NHÀ	ĐẤU	TRANH	CHO	SỰ	AN	TOÀN	CÔNG	CỘNG,	CÔNG	BẰNG	XÃ	HỘI	VÀ	
BẢO	VỆ	NGƯỜI	VÔ	GIA	CƯ:	BỎ	PHIẾU	KHÔNG	CHO	DỰ	LUẬT	27!	
•	Liên	Minh	Bộ	Tộc	Các	Tộc	Người	Da	Đỏ	Chủ	Quyền	•	Hơn	50	Bộ	Tộc	Da	Đỏ 
California	• NAACP	California	•	Liên	Đoàn	Hợp	Nhất	Công	Dân	Châu	Mỹ	
La-tinh	tại	California	•	Hiệp	Hội	Công	Tố	Viên	Khu	Vực	California	•	Phòng	
Thương	Mại	CalAsian	•	Nam	California	Thiện	Chí	•	Sở	Cựu	Chiến	Binh	Ngoại	
Chiến	CA	
BỎ	PHIẾU	KHÔNG	CHO	DỰ	LUẬT	27	
Lynn Valbuena,	Chủ	Tịch
Liên	Minh	Bộ	Tộc	Các	Tộc	Người	Da	Đỏ	Chủ	Quyền	
Sara Dutschke Setshwaelo,	Chủ	Tịch
Ione	Band	of	Miwok	Indians	
Steven Pinckney,	Quản	Trị	Viên	Kinh	Doanh
Cứu	Thế	Quân	của	San	Bernardino	
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THÔNG TIN CƠ SỞ 
Hệ Thống Trường Công Lập của Tiểu Bang.	Các	trường	công	
lập	của	California	hiện	có	khoảng	6 triệu	học	sinh	từ	mẫu	
giáo	đến	lớp	12.	Khoảng	60 phần	trăm	số	học	sinh	trường	
công	lập	đến	từ	các	gia	đình	có	thu	nhập	thấp.	Những	học	
sinh	này	hội	đủ	điều	kiện	nhận	các	bữa	ăn	miễn	phí	hoặc	
giảm	giá	tại	trường	theo	chương	trình	dinh	dưỡng	của	liên	
bang.	Tiểu	bang	cũng	có	các	trường	mầm	non	công	lập	
dành	cho	một	số	trẻ	ba	và	bốn	tuổi	từ	các	gia	đình	có	thu	
nhập	thấp.	Tuy	nhiên,	số	tiền	trong	ngân	quỹ	của	tiểu	bang	
hiện	không	đủ	để	phục	vụ	tất	cả	trẻ	em	hội	đủ	điều	kiện.	Các	
trường	công	lập	được	điều	hành	chủ	yếu	bởi	các	học	khu	và	
các	trường	bán	công,	dưới	sự	kiểm	soát	của	các	hội	đồng	
quản	trị	địa	phương.	
Chi Tiêu Bắt Buộc dành cho Giáo Dục Hàng Năm. Hiến	Pháp	
California	yêu	cầu	tiểu	bang	dành	một	số	tiền	tối	thiểu	từ	
Ngân	Quỹ	Chung	của	tiểu	bang	và	thu	nhập	thuế	bất	động	
sản	địa	phương	mỗi	năm	(hàng	năm)	cho	các	trường	công	
lập	và	cao	đẳng	cộng	đồng.	(Ngân	Quỹ	Chung	là	tài	khoản	
hoạt	động	chính	của	tiểu	bang,	chi	trả	cho	giáo	dục,	nhà	tù,	
chăm	sóc	sức	khỏe	và	các	dịch	vụ	công	cộng	khác.)	Trong	
hầu	hết	các	năm,	tiểu	bang	phải	cung	cấp	khoảng	40 phần	
trăm	thu	nhập	trong	Ngân	Quỹ	Chung	để	đáp	ứng	yêu	cầu	
này.	Ngân	sách	hiện	tại	của	tiểu	bang	bao	gồm	$110 tỷ	để	
đáp	ứng	yêu	cầu	này.	$95.5 tỷ	trong	số	này	dành	riêng	cho	
các	trường	công	lập.	Hầu	hết	ngân	quỹ	trường	học	được	
phân	bổ	cho	các	trường	thông	qua	công	thức	tính	trên	mỗi	
học	sinh.	Công	thức	này	cũng	cấp	cho	các	trường	học	nhiều	
ngân	quỹ	hơn	dựa	trên	tỷ	lệ	học	sinh	thuộc	gia	đình	có	thu	
nhập	thấp,	là	học	viên	Anh	ngữ,	hoặc	do	người	không	phải	
cha	mẹ	chăm	sóc	nuôi	dưỡng.	Với	hai	phần	ba	phiếu	bầu	
của	mỗi	viện	trong	Cơ	Quan	Lập	Pháp,	tiểu	bang	có	thể	cấp	
ít	ngân	quỹ	hơn	cho	các	trường	học	và	cao	đẳng	cộng	đồng	
so	với	yêu	cầu	cho	năm	đó.

Giáo Dục Nghệ Thuật tại Trường Tiểu Học và Trung Học 
Cơ Sở. Luật	tiểu	bang	yêu	cầu	các	trường	cung	cấp	chương	
trình	giảng	dạy	nghệ	thuật	thị	giác	và	biểu	diễn	(bao	gồm	
cả	âm	nhạc)	cho	tất	cả	học	sinh	từ	lớp	1	đến	lớp	6.	Luật	tiểu	
bang	cũng	yêu	cầu	các	trường	cung	cấp	các	khóa	học	như	
vậy	cho	học	sinh	lớp	7	và	8	dưới	dạng	môn	học	tự	chọn.	Các	
khóa	học	cụ	thể	và	thời	lượng	giảng	dạy	do	từng	hội	đồng	
quản	trị	địa	phương	xác	định.	Các	trường	học	cũng	có	thể	
cung	cấp	giáo	dục	nghệ	thuật	thông	qua	các	chương	trình	
trước	khi	đến	trường/ngoại	khóa	và	chương	trình	hè.	Tiểu	
bang	cấp	ngân	quỹ	cho	hai	chương	trình	ngoại	khóa	hiện	có	
tổng	trị	giá	gần	$5 tỷ	mỗi	năm.	Những	chương	trình	này	yêu	
cầu	một	hợp	phần	học	thuật	(chẳng	hạn	như	dạy	kèm)	và	
một	hợp	phần	bồi	dưỡng	(chẳng	hạn	như	các	chương	trình	
nghệ	thuật	hoặc	rèn	luyện	thể	chất).	
Giáo Dục Nghệ Thuật tại Trường Trung Học Phổ Thông. Học	
sinh	phải	hoàn	thành	các	khóa	học	cụ	thể	thì	mới	được	tốt	
nghiệp	trung	học	phổ	thông.	Tiểu	bang	yêu	cầu	học	sinh	
phải	hoàn	thành	một	số	môn	học	chính	nhất	định,	chẳng	
hạn	như	tiếng	Anh,	lịch	sử/khoa	học	xã	hội,	toán	học	và	khoa	
học.	Tiểu	bang	cũng	yêu	cầu	học	sinh	hoàn	thành	một	năm	
chương	trình	(1) nghệ	thuật	thị	giác	hoặc	biểu	diễn,	(2) ngoại	
ngữ,	hoặc	(3) giáo	dục	kỹ	thuật	nghề	nghiệp	(career	technical	
education,	CTE).	Hội	đồng	quản	trị	địa	phương	có	thể	bổ	sung	
các	yêu	cầu	khác	đối	với	việc	tốt	nghiệp	trung	học	phổ	thông.	
Một	cuộc	khảo	sát	vào	năm	2017	cho	thấy	khoảng	một	nửa	số	
học	khu	của	tiểu	bang	đã	đặt	ra	yêu	cầu	tốt	nghiệp	tối	thiểu	
sao	cho	phù	hợp	với	yêu	cầu	của	khóa	học	để	được	nhận	vào	
các	trường	đại	học	công	lập	của	tiểu	bang.	Theo	các	yêu	cầu	
này,	học	sinh	phải	học	một	năm	nghệ	thuật	thị	giác	và	biểu	
diễn,	khóa	học	này	không	thể	hoàn	thành	cùng	với	môn	học	
ngoại	ngữ	hoặc	CTE.	Trong	năm	học	gần	đây	nhất	với	dữ	liệu	
sẵn	có,	các	trường	trung	học	ở	California	đã	cung	cấp	khoảng	
150,000	khóa	học	giáo	dục	nghệ	thuật.	Các	trường	trung	học	
phổ	thông	cũng	có	thể	cung	cấp	các	chương	trình	nghệ	thuật	
ngoại	khóa.

• Cấp	thêm	ngân	quỹ	cho	giáo	dục	nghệ	thuật	và	
âm	nhạc	tại	tất	cả	các	trường	công	lập	K–12	(bao	
gồm	cả	trường	bán	công)	bằng	cách	phân	bổ	hàng	
năm	từ	Ngân	Quỹ	Chung	của	tiểu	bang	một	khoản	
tiền	bằng	1%	ngân	quỹ	địa	phương	và	tiểu	bang	
cần	thiết	cho	các	trường	công	lập.

• Phân	bổ	ngân	quỹ	bổ	sung	với	tỷ	lệ	lớn	hơn	cho	
các	trường	học	dành	cho	học	sinh	có	hoàn	cảnh	
kinh	tế	khó	khăn.

• Các	trường	có	từ	500	học	sinh	trở	lên	phải	dành	ít	
nhất	80%	ngân	quỹ	để	thuê	giáo	viên	và	phần	còn	
lại	cho	hoạt	động	đào	tạo,	trang	thiết	bị	và	quan	hệ	
đối	tác	giáo	dục.

• Cần	kiểm	toán	và	giới	hạn	chi	phí	hành	chính	ở	
mức	1%	ngân	quỹ.

TÓM LƯỢC PHẦN ƯỚC TÍNH CỦA PHÂN TÍCH 
VIÊN LẬP PHÁP VỀ TÁC ĐỘNG TÀI CHÍNH RÒNG 
ĐỐI VỚI CHÍNH QUYỀN TIỂU BANG VÀ ĐỊA 
PHƯƠNG:
• Chi	phí	tiểu	bang	tăng	lên	khoảng	$1	tỷ	hàng	năm,	

bắt	đầu	từ	năm	tới,	cho	giáo	dục	nghệ	thuật	tại	
các	trường	công	lập.

PHÂN TÍCH CỦA PHÂN TÍCH VIÊN LẬP PHÁP

Nội dung của dự luật này có thể được tìm thấy trên trang 105 và trang mạng của 
Ngoại Trưởng tại voterguide.sos.ca.gov.
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PHÂN TÍCH CỦA PHÂN TÍCH VIÊN LẬP PHÁP T I Ế P  T H E O

KIẾN NGHỊ
Cấp Thêm Ngân Quỹ cho Giáo Dục Nghệ Thuật tại Trường 
Công Lập. Bắt	đầu	từ	năm	tới,	Dự	Luật	28	yêu	cầu	tiểu	bang	
cấp	thêm	ngân	quỹ	để	tăng	cường	giảng	dạy	nghệ	thuật	và/
hoặc	các	chương	trình	nghệ	thuật	tại	trường	công	lập.	Số	tiền	
tăng	thêm	bắt	buộc	mỗi	năm	sẽ	bằng	1 phần	trăm	khoản	
ngân	quỹ	bắt	buộc	theo	hiến	pháp	mà	các	trường	công	lập	
đã	nhận	được	từ	tiểu	bang	và	địa	phương	trong	năm	trước.	
Khoản	ngân	quỹ	này	sẽ	được	coi	là	khoản	thanh	toán	cao	hơn	
số	tiền	cấp	ngân	quỹ	bắt	buộc	theo	hiến	pháp	cho	các	trường	
công	lập	và	trường	cao	đẳng	cộng	đồng.	Dự	luật	cho	phép	Cơ	
Quan	Lập	Pháp	giảm	ngân	quỹ	cho	giáo	dục	nghệ	thuật	theo	
nội	dung	dự	luật	này	trong	năm	mà	Cơ	Quan	Lập	Pháp	cấp	ít	
hơn	so	với	yêu	cầu	chi	tiêu	theo	hiến	pháp.	Trong	trường	hợp	
này,	mức	cắt	giảm	ngân	quỹ	cho	giáo	dục	nghệ	thuật	không	
được	cao	hơn	mức	giảm	theo	tỷ	lệ	phần	trăm	trong	tổng	
ngân	quỹ	cho	các	trường	công	lập	và	cao	đẳng	cộng	đồng.
Phân Bổ Ngân Quỹ Dựa Trên Công Thức. Dự	Luật	28	phân	
bổ	ngân	quỹ	bổ	sung	cho	các	trường	công	lập	dựa	trên	số	
học	sinh	ghi	danh	vào	lớp	mẫu	giáo	và	K–12.	70 phần	trăm	
tổng	số	tiền	sẽ	được	phân	bổ	cho	các	trường	dựa	trên	tỷ	lệ	
ghi	danh	trên	toàn	tiểu	bang.	30 phần	trăm	còn	lại	sẽ	được	
phân	bổ	cho	các	trường	dựa	trên	tỷ	lệ	ghi	danh	của	học	sinh	
thuộc	gia	đình	có	thu	nhập	thấp	trên	toàn	tiểu	bang.	Hội	
đồng	quản	trị	địa	phương	có	thể	sử	dụng	tối	đa	1 phần	trăm	
ngân	quỹ	mới	này	cho	chi	phí	hành	chính.	Phần	còn	lại	của	
ngân	quỹ	phải	được	phân	bổ	cho	tất	cả	các	cơ	sở	trường	học	
dựa	trên	số	học	sinh	ghi	danh.
Yêu Cầu Ngân Quỹ Được Sử Dụng Chủ Yếu cho việc Tuyển 
Dụng Nhân Viên Giảng Dạy Nghệ Thuật Mới. Dự	Luật	28	
yêu	cầu	ngân	quỹ	phải	được	sử	dụng	cho	các	chương	trình	
giáo	dục	nghệ	thuật	và	yêu	cầu	các	trường	học	xác	nhận	
rằng	những	khoản	tiền	này	đã	được	chi	tiêu	cùng	với	ngân	
quỹ	hiện	có	cho	các	chương	trình	giáo	dục	nghệ	thuật.	Điều	
này	có	thể	bao	gồm	nhiều	môn	học,	bao	gồm	khiêu	vũ,	
nghệ	thuật	truyền	thông,	âm	nhạc,	sân	khấu	và	các	loại	hình	
nghệ	thuật	thị	giác	khác	nhau	(bao	gồm	nhiếp	ảnh,	nghệ	
thuật	thủ	công,	lập	trình	máy	tính	và	thiết	kế	đồ	họa).	Dự	
luật	cũng	yêu	cầu	ít	nhất	80 phần	trăm	ngân	quỹ	bổ	sung	
phải	được	sử	dụng	để	tuyển	dụng	nhân	viên.	(Các	học	khu	
và	trường	bán	công	có	ít	hơn	500	học	sinh	sẽ	không	phải	
đáp	ứng	yêu	cầu	này.)	Ngân	quỹ	còn	lại	có	thể	được	sử	
dụng	cho	việc	đào	tạo,	trang	thiết	bị	và	tài	liệu,	cũng	như	
cho	các	chương	trình	hợp	tác	giáo	dục	nghệ	thuật.	Sở	Giáo	
Dục	California	(California	Department	of	Education,	CDE)	có	
thể	phê	chuẩn	yêu	cầu	chi	tiêu	ít	hơn	cho	nhân	viên	của	các	
trường.	Các	trường	học	sẽ	có	ba	năm	để	chi	tiêu	khoản	ngân	
quỹ	họ	nhận	được	mỗi	năm.	CDE	sẽ	phân	bổ	lại	mọi	khoản	
ngân	quỹ	chưa	sử	dụng	cho	tất	cả	các	trường	vào	năm	sau.

Cho Phép Hiệu Trưởng Trường Xác Định Cách Chi Tiêu Ngân 
Quỹ. Dự	Luật	28	yêu	cầu	hiệu	trưởng	của	một	cơ	sở	trường	
học	(hoặc	giám	đốc	chương	trình	của	một	trường	mầm	non)	
xây	dựng	kế	hoạch	chi	tiêu	ngân	quỹ	mà	họ	nhận	được.	
Hiệu	trưởng	hoặc	giám	đốc	chương	trình	sẽ	xác	định	cách	
mở	rộng	việc	giảng	dạy	nghệ	thuật	và/hoặc	các	chương	
trình	của	cơ	sở.
Yêu Cầu Báo Cáo Dữ Liệu Hàng Năm. Dự	Luật	28	yêu	cầu	
hội	đồng	quản	trị	địa	phương	xác	nhận	mỗi	năm	rằng	ngân	
quỹ	mà	các	trường	của	họ	nhận	được	đã	được	chi	cho	giáo	
dục	nghệ	thuật.	Ngoài	ra,	các	hội	đồng	quản	trị	địa	phương	
phải	đăng	báo	cáo	về	cách	chi	tiêu	ngân	quỹ	trên	trang	
mạng	của	họ.	Báo	cáo	phải	bao	gồm	loại	hình	chương	trình	
giáo	dục	nghệ	thuật	được	cấp	ngân	quỹ,	số	lượng	nhân	viên	
được	tuyển	dụng,	số	lượng	học	sinh	được	phục	vụ	và	số	cơ	
sở	trường	học	cung	cấp	chương	trình	giáo	dục	nghệ	thuật	
với	ngân	quỹ	nhận	được.	Báo	cáo	này	cũng	phải	được	nộp	
cho	CDE	và	công	khai	trên	trang	mạng	của	sở.

ẢNH HƯỞNG TÀI CHÍNH
Kể	từ	năm	tới,	Dự Luật 28 sẽ khiến chi phí tiểu bang tăng 
khoảng $1 tỷ mỗi năm.	Số	tiền	này	ít	hơn	0.5 phần	trăm	
tổng	ngân	sách	Ngân	Quỹ	Chung	của	tiểu	bang.	Khoản	ngân	
quỹ	bổ	sung	này	sẽ	được	coi	là	khoản	thanh	toán	cao	hơn	số	
tiền	cấp	ngân	quỹ	bắt	buộc	theo	hiến	pháp	cho	các	trường	
công	lập	và	trường	cao	đẳng	cộng	đồng.

Truy cập https://www.sos.ca.gov/
campaign-lobbying/cal-access-resources/

measure-contributions/2022-ballot-measure-
contribution-totals để lấy danh sách 

các ủy ban chủ yếu được hình thành để ủng 
hộ hoặc phản đối dự luật này.

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

để lấy thông tin về 10 nhà đóng  
góp hàng đầu của ủy ban. 

CẤP THÊM NGÂN QUỸ CHO GIÁO DỤC NGHỆ THUẬT VÀ 
ÂM NHẠC TẠI TRƯỜNG CÔNG LẬP. ĐẠO LUẬT TIÊN KHỞI. 
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★	 TRANH LUẬN ỦNG HỘ DỰ LUẬT 28	 ★

BỎ	PHIẾU	CÓ	CHO	DỰ	LUẬT	28:	ĐẢM	BẢO	QUYỀN	TIẾP	
CẬN	GIÁO	DỤC	NGHỆ	THUẬT	VÀ	ÂM	NHẠC	TẠI	TRƯỜNG	
CÔNG	LẬP	MÀ	KHÔNG	TĂNG	THUẾ	
Giáo	dục	nghệ	thuật	và	âm	nhạc	đóng	một	vai	trò	quan	
trọng	trong	việc	giúp	trẻ	em	học	tập,	phát	triển	và	đạt	
được	thành	tựu	ở	trường	học	và	trong	cuộc	sống	sau	
này.	Với	giáo	dục	nghệ	thuật	và	âm	nhạc,	học	sinh:
• Có	kết	quả	học	tập	tốt	hơn	ở	môn	toán,	môn	đọc	và	
các	môn	học	khác.	
• Học	cách	suy	nghĩ	sáng	tạo	và	mang	tính	phản	biện.	
• Thường	xuyên	đến	trường	hơn,	tự	tin	hơn	và	sức	khỏe	
tinh	thần	tốt	hơn.
Nhưng	tại	các	trường	công	lập	của	California,	các	
chương	trình	nghệ	thuật	và	âm	nhạc	thường	bị	cắt	giảm	
đầu	tiên.	Vì	vậy,	hiện	nay,	chỉ	1/5	số	trường	công	lập	có	
giáo	viên	dạy	nhạc	hoặc	nghệ	thuật	toàn	thời	gian,	có	
nghĩa	là	hàng	triệu	học	sinh	không	có	cơ	hội	tham	gia.
Điều	này	lấy	đi	chương	trình	giảng	dạy	toàn	diện	về	
khoa	học,	công	nghệ,	kỹ	thuật,	nghệ	thuật	và	toán	
học	(science,	technology,	engineering,	arts	and	math,	
STEAM)	của	học	sinh	California—và	đồng	nghĩa	với	việc	
sẽ	khó	khăn	hơn	khi	chuẩn	bị	hành	trang	cho	các	em	để	
có	những	công	việc	được	trả	lương	cao	trong	nền	kinh	
tế	của	California.	
Con	em	chúng	ta	xứng	đáng	nhận	những	điều	tốt	đẹp	hơn.	
THÊM	NGÂN	QUỸ	CHO	GIÁO	DỤC	NGHỆ	THUẬT	VÀ	ÂM	
NHẠC	MÀ	KHÔNG	TĂNG	THUẾ	
Dự	Luật	28,	dự	luật	về	Nghệ	Thuật	và	Âm	Nhạc	trong	
các	Trường	Công	Lập,	dành	gần	$1	tỷ	mỗi	năm	để	cấp	
thêm	ngân	quỹ	cho	giáo	dục	nghệ	thuật	và	âm	nhạc	
trong	các	trường	công	lập	từ	mầm	non	đến	lớp	12—mà	
không	tăng	thuế.	Theo	Dự	Luật	28:	
• Mỗi	trường	công	lập	trong	mỗi	học	khu	sẽ	nhận	được	
khoản	ngân	quỹ	gia	tăng	cho	giáo	dục	nghệ	thuật	và	âm	
nhạc—vì	vậy	mọi	học	sinh	đều	được	hưởng	lợi.	
• Các	trường	học	giảng	dạy	trẻ	em	trong	các	cộng	
đồng	có	thu	nhập	thấp	được	phân	bổ	thêm	ngân	quỹ	
cần thiết.	
• Ngân	quỹ	phải	được	chi	cho	giáo	dục	nghệ	thuật	và	
âm	nhạc—cho	giáo	viên,	trang	thiết	bị,	đối	tác	nghệ	
thuật,	đào	tạo	và	tài	liệu.
Dự	luật	này	bao	gồm	ngân	quỹ	cho	các	lớp	nghệ	thuật	
và	âm	nhạc	truyền	thống	như	sân	khấu,	khiêu	vũ,	ban	
nhạc,	hội	họa	và	vẽ	tranh,	cũng	như	cho	nghệ	thuật	
đương	đại	như	thiết	kế	đồ	họa,	đồ	họa	máy	tính,	phim	
ảnh	và	video.	
Dự	Luật	28	bảo	vệ	ngân	quỹ	hiện	có	dành	cho	giáo	
dục—và	không	tăng	thuế.	

CÁC	ĐIỀU	KHOẢN	NGHIÊM	NGẶT	VỀ	TRÁCH	NHIỆM	GIẢI	
TRÌNH	VÀ	TÍNH	MINH	BẠCH	
Dự	Luật	28	bao	gồm	các	biện	pháp	bảo	vệ	quan	trọng	
để	đảm	bảo	ngân	quỹ	được	chi	tiêu	đúng	mục	đích:
• Nghiêm	cấm	Cơ	Quan	Lập	Pháp	và	các	học	khu	sử	
dụng	ngân	quỹ	cho	các	mục	đích	khác.	
• Yêu	cầu	kiểm	toán	ngân	quỹ	hàng	năm.	
• Yêu	cầu	các	trường	công	bố	báo	cáo	hàng	năm	về	
cách	họ	chi	tiêu	ngân	quỹ,	bao	gồm	các	chương	trình	cụ	
thể	và	cách	học	sinh	được	hưởng	lợi.
GIÁO	DỤC	NGHỆ	THUẬT	VÀ	ÂM	NHẠC	CẢI	THIỆN	SỨC	
KHỎE	TINH	THẦN	VÀ	PHÁT	TRIỂN	XÃ	HỘI
Nghiên	cứu	đã	chỉ	ra	rằng	giáo	dục	nghệ	thuật	và	âm	
nhạc	có	lợi	cho	sức	khỏe	tinh	thần	của	trẻ	em	và	sự	phát	
triển	xã	hội.	Đảm	bảo	tất	cả	trẻ	em	được	tiếp	cận	với	
giáo	dục	nghệ	thuật	và	âm	nhạc	là	điều	đặc	biệt	quan	
trọng	khi	xảy	ra	đại	dịch	khiến	nhiều	trẻ	em	bị	cô	lập,	
không	được	tương	tác	với	xã	hội.	
GIÚP	CHUẨN	BỊ	HÀNH	TRANG	CHO	HỌC	SINH	ĐỂ	CÓ	
NHỮNG	CÔNG	VIỆC	TỐT	TRONG	NỀN	KINH	TẾ	CỦA	
CALIFORNIA	
Nền	kinh	tế	sáng	tạo	của	California	tuyển	dụng	gần	
3 triệu	người	trong	lĩnh	vực	phim	ảnh,	âm	nhạc,	nghệ	
thuật,	hoạt	hình,	truyền	hình,	sân	khấu	và	nhiều	lĩnh	
vực	khác.	Việc	đảm	bảo	quyền	tiếp	cận	với	giáo	dục	
nghệ	thuật	và	âm	nhạc	mang	đến	cho	trẻ	em	những	kỹ	
năng	quan	trọng	mà	chúng	cần	để	thành	công	và	cung	
cấp	cho	nền	kinh	tế	của	chúng	ta	lực	lượng	lao	động	
được	đào	tạo	tốt	mà	California	cần	để	duy	trì	vị	trí	dẫn	
đầu	thế	giới.	
“Bằng	cách	đầu	tư	vào	giáo	dục	nghệ	thuật	và	âm	
nhạc	cho	con	cái	của	chúng	ta,	chúng	ta	có	thể	tạo	ra	
lực	lượng	lao	động	đa	dạng	và	toàn	diện	cho	tương	
lai.”—Tracy Hernandez, CEO của Liên Đoàn Doanh Nghiệp 
Quận LA
TƯƠNG	LAI	TƯƠI	SÁNG	HƠN	CHO	CON	EM	CHÚNG	TA	
Hãy	đồng	hành	cùng	các	giáo	viên,	phụ	huynh,	chuyên	
gia	giáo	dục	và	phát	triển	trẻ	em,	chuyên	gia	sức	khỏe	
tinh	thần,	các	doanh	nhân	và	các	nhà	lãnh	đạo	cộng	đồng	
trên	toàn	tiểu	bang	và	Bỏ	Phiếu	Có	cho	Dự	Luật	28.	
VoteYesonProp28.org 
Austin Beutner,	Chủ	Tịch	
Người	Dân	California	ủng	hộ	Nghệ	Thuật	và	Âm	Nhạc	
tại	Các	Trường	Công	Lập	
E. Toby Boyd,	Chủ	Tịch	
Hiệp	Hội	Giáo	Viên	California
Carol Green,	Chủ	Tịch	
PTA	Tiểu	Bang	California
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CẤP THÊM NGÂN QUỸ CHO GIÁO DỤC NGHỆ THUẬT VÀ  
ÂM NHẠC TẠI TRƯỜNG CÔNG LẬP. ĐẠO LUẬT TIÊN KHỞI.

DỰ LUẬT

28
★	 TRANH LUẬN CHỐNG LẠI DỰ LUẬT 28	 ★

Các phần tranh luận được in trên trang này là ý kiến của những tác giả và chưa được kiểm chứng tính chính xác bởi bất cứ cơ quan chính thức nào. 	 Tranh	Luận | 31

KHÔNG CÓ TRANH LUẬN NÀO CHỐNG 
LẠI DỰ LUẬT 28 ĐƯỢC ĐỆ TRÌNH.
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DỰ LUẬT YÊU CẦU PHẢI CÓ CHUYÊN VIÊN Y KHOA ĐƯỢC CẤP PHÉP TẠI 
CÁC PHÒNG KHÁM LỌC THẬN VÀ THIẾT LẬP CÁC QUY ĐỊNH KHÁC 
CỦA TIỂU BANG. ĐẠO LUẬT TIÊN KHỞI.29

PHẦN TIÊU ĐỀ VÀ TÓM LƯỢC CHÍNH THỨC Đ Ư Ợ C  S O Ạ N  T H Ả O  B Ở I  B Ộ  T R Ư Ở N G  T Ư  P H Á P

THÔNG TIN CƠ SỞ 
ĐIỀU TRỊ LỌC THẬN
Suy Thận.	Thận	khỏe	sẽ	loại	bỏ	chất	thải	và	chất	lỏng	
thừa	ra	khỏi	máu.	Bệnh	thận	xảy	ra	khi	thận	không	
hoạt	động	đúng	chức	năng	của	nó.	Theo	thời	gian,	
người	bệnh	có	thể	chuyển	sang	suy	thận.	Điều	này	
có	nghĩa	là	thận	không	còn	làm	việc	đủ	hiệu	quả	để	
người	bệnh	sống	sót	mà	không	cấy	ghép	thận	hay	
điều	trị	liên	tục	như	lọc	thận.
Lọc Thận Mô Phỏng Chức Năng Thận Thông Thường. 
Quá	trình	lọc	thận	mô	phỏng	những	gì	mà	thận	khỏe	
mạnh	thực	hiện.	Hầu	hết	bệnh	nhân	lọc	thận	đều	
phải	lọc	máu.	Hình	thức	lọc	thận	này	lấy	máu	ra	khỏi	
cơ	thể,	lọc	máu	qua	một	cái	máy	để	loại	bỏ	chất	thải	
và	chất	dịch	thừa,	sau	đó	truyền	lại	máu	vào	cơ	thể.	
Một	lần	điều	trị	kéo	dài	khoảng	bốn	giờ	và	thực	hiện	
khoảng	ba	lần	một	tuần.
Hầu Hết Bệnh Nhân Lọc Thận Được Điều Trị tại Các 
Phòng Khám. Hầu	hết	những	người	bị	suy	thận	được	
lọc	thận	tại	các	phòng	khám	lọc	thận	mãn	tính	(phòng	
khám)	mặc	dù	một	số	người	có	thể	được	lọc	thận	
tại	bệnh	viện	hoặc	tại	nhà	riêng.	Khoảng	650	phòng	
khám	được	cấp	phép	ở	California	cung	cấp	dịch	vụ	lọc	
thận	cho	khoảng	80,000	bệnh	nhân	mỗi	tháng.	Căn cứ	
vào	mức	độ	thường	xuyên	cần	lọc	thận	của	bệnh	
nhân	và	thời	lượng	điều	trị,	các	phòng	khám	thường	
cung	cấp	phương	pháp	điều	trị	sáu	ngày	một	tuần	và	
thường	mở	cửa	ngoài	giờ	làm	việc	thông	thường.	

Bác Sĩ Riêng của Bệnh Nhân Giám Sát Quá Trình 
Điều Trị.	Khi	một	bệnh	nhân	bị	suy	thận,	bác	sĩ	của	
bệnh	nhân	đó	sẽ	lập	một	kế	hoạch	chăm	sóc,	trong	
đó	có	thể	bao	gồm	việc	giới	thiệu	đi	lọc	thận.	Bác	sĩ	
sẽ	lập	kế	hoạch	điều	trị	lọc	thận,	bao	gồm	các	khía	
cạnh	cụ	thể	như	tần	suất,	thời	lượng	và	các	loại	
thuốc	đi	kèm.	Các	phòng	khám	thực	hiện	việc	điều	
trị.	Bác	sĩ	tiếp	tục	giám	sát	việc	chăm	sóc	bệnh	nhân.	
Theo	quy	định	của	liên	bang,	bác	sĩ	này	phải	đến	
thăm	khám	bệnh	nhân	trong	quá	trình	điều	trị	lọc	
thận	tại	phòng	khám	ít	nhất	một	lần	một	tháng.
Có Nhiều Tổ Chức Khác Nhau Sở Hữu và Điều Hành 
Các Phòng Khám Lọc Thận.	Hai	công	ty	tư	nhân	vì	lợi	
nhuận—DaVita,	Inc.	và	Fresenius	Medical	Care—sở	hữu	
hoặc	điều	hành	gần	75 phần	trăm	các	phòng	khám	
được	cấp	phép	ở	California.	Nhiều	tổ	chức	phi	lợi	nhuận	
và	các	công	ty	vì	lợi	nhuận	sở	hữu	hoặc	điều	hành	các	
phòng	khám	khác.	Hầu	hết	những	chủ	sở	hữu	và	nhà	
điều	hành	khác	này	có	nhiều	phòng	khám	ở	California	
trong	khi	một	số	ít	sở	hữu	hoặc	điều	hành	một	phòng	
khám	duy	nhất.	Trong	những	năm	gần	đây,	thu	nhập	
của	phần	lớn	các	phòng	khám	đều	vượt	chi	phí	trong	
khi	một	phần	nhỏ	hơn	các	phòng	khám	lại	hoạt	động	
thua	lỗ.	Một	số	chủ	sở	hữu	và	nhà	điều	hành	có	nhiều	
phòng	khám	có	thể	sử	dụng	các	phòng	khám	có	doanh	
thu	cao	hơn	để	hỗ	trợ	các	phòng	khám	hoạt	động	thua	
lỗ	của	họ.	Tuy	nhiên,	ít	có	khả	năng	rằng	chủ	sở	hữu	
hoặc	nhà	điều	hành	sẽ	duy	trì	mở	cửa	một	phòng	khám	
cá	nhân	trong	thời	gian	dài	nếu	phòng	khám	đó	có	khả	
năng	tiếp	tục	hoạt	động	thua	lỗ.

• Yêu	cầu	phải	có	bác	sĩ,	y	tá	cấp	cao	hoặc	y	sĩ	có	kinh	
nghiệm	sáu	tháng	trong	lĩnh	vực	liên	quan,	có	mặt	
trong	thời	gian	điều	trị	tại	các	phòng	khám	lọc	thận	
ngoại	trú;	cho	phép	miễn	trừ	khi	thiếu	hụt	nhân	sự	
nếu	có	chuyên	viên	y	khoa	đủ	năng	lực	chuyên	môn	
thăm	khám	từ	xa.

• Yêu	cầu	các	phòng	khám	công	khai	cho	bệnh	nhân	
tất	cả	các	bác	sĩ	có	quyền	sở	hữu	phòng	khám	từ	
năm	phần	trăm	trở	lên.

• Yêu	cầu	các	phòng	khám	báo	cáo	dữ	liệu	về	tình	
trạng	nhiễm	trùng	liên	quan	đến	lọc	thận	cho	
tiểu bang.

• Cấm	các	phòng	khám	đóng	cửa	hoặc	giảm	bớt	đáng	
kể	số	lượng	dịch	vụ	mà	không	có	sự	chấp	thuận	của	
tiểu	bang.

• Cấm	các	phòng	khám	khước	từ	chữa	trị	cho	bệnh	
nhân	dựa	vào	nguồn	thanh	toán.

TÓM LƯỢC PHẦN ƯỚC TÍNH CỦA PHÂN TÍCH VIÊN 
LẬP PHÁP VỀ TÁC ĐỘNG TÀI CHÍNH RÒNG ĐỐI VỚI 
CHÍNH QUYỀN TIỂU BANG VÀ ĐỊA PHƯƠNG:
• Chi	phí	của	chính	quyền	tiểu	bang	và	địa	phương	có	

thể	tăng	hàng	chục	triệu	mỹ	kim	hàng	năm.

PHÂN TÍCH CỦA PHÂN TÍCH VIÊN LẬP PHÁP

Nội dung dự luật này có thể được tìm thấy trên trang 108 và trang mạng của Ngoại 
Trưởng tại voterguide.sos.ca.gov.
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PHÂN TÍCH CỦA PHÂN TÍCH VIÊN LẬP PHÁP T I Ế P  T H E O

THANH TOÁN CHO LỌC THẬN 
Một Vài Nguồn Thanh Toán Chính cho Lọc Thận. 
Chúng	tôi	ước	tính	rằng	các	phòng	khám	có	tổng	thu	
nhập	khoảng	$3.5 tỷ	mỗi	năm	(hàng	năm)	từ	hoạt	
động	phòng	khám	của	họ	tại	California.	Thu	nhập	
này	gồm	các	khoản	thanh	toán	cho	quy	trình	lọc	thận	
từ	một	số	nguồn	chính,	hay	các	bên	thanh	toán:

• Medicare.	Chương	trình	do	liên	bang	tài	
trợ	này	cung	cấp	bảo	hiểm	y	tế	cho	hầu	hết	
những	người	có	độ	tuổi	từ	65	trở	lên	và	một	
số	người	trẻ	hơn	bị	khuyết	tật.	Luật	liên	bang	
thường	giúp	cho	người	bị	suy	thận	hội	đủ	
điều	kiện	được	bảo	hiểm	Medicare	chi	trả	cho	
dù	họ	ở	độ	tuổi	nào	và	có	bị	khuyết	tật	hay	
không.	Medicare	thanh	toán	cho	việc	điều	
trị	lọc	thận	cho	đa	số	bệnh	nhân	lọc	thận	tại	
California.

• Medi-Cal. Chương	trình	Medicaid	liên	bang-tiểu	
bang,	hay	còn	gọi	là	Medi-Cal	tại	California,	
cung	cấp	bảo	hiểm	y	tế	cho	người	dân	
California	có	thu	nhập	thấp	hội	đủ	điều	kiện.	
Chính	quyền	tiểu	bang	và	liên	bang	chia	sẻ	chi	
phí	với	Medi-Cal.	Một	số	người	đủ	điều	kiện	cho	
cả	Medicare	và	Medi-Cal.	Đối	với	những	người	
này,	Medicare	chi	trả	hầu	hết	khoản	thanh	toán	
lọc	thận	với	tư	cách	là	bên	thanh	toán	chính	
và	Medi-Cal	chi	trả	phần	còn	lại.	Đối	với	những	
người	chỉ	ghi	danh	vào	Medi-Cal	thì	chỉ	một	
mình	chương	trình	Medi-Cal	thanh	toán	tiền	
lọc thận.

• Bảo Hiểm Y Tế Theo Nhóm và Cá Nhân. Nhiều	
người	trong	tiểu	bang	có	bảo	hiểm	y	tế	theo	
nhóm	nhờ	chủ	sở	hữu	lao	động	hoặc	một	tổ	
chức	khác	(chẳng	hạn	như	công	đoàn).	Những	
người	khác	mua	bảo	hiểm	y	tế	cá	nhân.	Khi	
người	được	bảo	hiểm	bị	suy	thận,	người	đó	
thường	được	chuyển	sang	bảo	hiểm	Medicare.	
Luật	liên	bang	yêu	cầu	một	công	ty	bảo	hiểm	
theo	nhóm	phải	là	bên	thanh	toán	chính	cho	
quá	trình	điều	trị	lọc	thận	trong	30	tháng	điều	
trị	đầu	tiên.

Chính	quyền	tiểu	bang	California,	hai	hệ	thống	trường	
đại	học	công	lập	của	tiểu	bang	và	nhiều	cơ	quan	chính	
quyền	địa	phương	tại	California	cung	cấp	bảo	hiểm	y	
tế	theo	nhóm	cho	người	lao	động	đang	làm	việc,	người	
lao	động	đã	về	hưu	đủ	điều	kiện	và	gia	đình	của	họ.	

Công Ty Bảo Hiểm Y Tế Theo Nhóm và Cá Nhân 
Thường Trả Các Mức Giá Điều Trị Lọc Thận Cao Hơn 
So Với Các Chương Trình của Chính Phủ. 	Mức	giá	
mà	Medicare	và	Medi-Cal	thanh	toán	cho	việc	điều	trị	
lọc	thận	gần	bằng	chi	phí	trung	bình	của	các	phòng	
khám	khi	cung	cấp	dịch	vụ	điều	trị	lọc	thận.	Các	quy	
chế	của	chính	phủ	phần	lớn	quyết	định	mức	giá	này.	
Trái	lại,	các	công	ty	bảo	hiểm	y	tế	theo	nhóm	và	cá	
nhân	thương	lượng	với	các	chủ	sở	hữu	và	nhà	điều	
hành	phòng	khám	để	thiết	lập	mức	giá.	Trung	bình,	
các	công	ty	bảo	hiểm	y	tế	theo	nhóm	và	cá	nhân	
trả	phí	điều	trị	lọc	thận	cao	hơn	nhiều	lần	so	với	các	
chương	trình	của	chính	phủ.

CÁCH QUẢN LÝ CÁC PHÒNG KHÁM LỌC THẬN 
MÃN TÍNH
Sở Y Tế Công Cộng California (California Department 
of Public Health, CDPH) Cấp Phép và Chứng Nhận 
Cho Các Phòng Khám Lọc Thận.	CDPH	cấp	phép	cho	
các	phòng	khám	hoạt	động	ở	California.	CDPH	cũng	
thay	mặt	cho	chính	quyền	liên	bang	chứng	nhận	các	
phòng	khám.	Giấy	chứng	nhận	cho	phép	các	phòng	
khám	nhận	thanh	toán	từ	Medicare	và	Medi-Cal.	Hiện	
tại,	California	chủ	yếu	dựa	vào	quy	chế	liên	bang	làm	
cơ	sở	cho	chương	trình	cấp	phép	của	mình.
Quy Chế Liên Bang Yêu Cầu Phải Có một Giám Đốc 
Y Khoa tại Mỗi Phòng Khám Lọc Thận.	Quy	chế	liên	
bang	yêu	cầu	mỗi	phòng	khám	phải	có	một	giám	
đốc	y	khoa	là	bác	sĩ	được	hội	đồng	chứng	nhận.	
Giám	đốc	y	khoa	chịu	trách	nhiệm	đảm	bảo	chất	
lượng,	hướng	dẫn	và	đào	tạo	đội	ngũ	nhân	viên,	
phát	triển	và	thực	hiện	các	chính	sách	và	quy	trình	
tại	phòng	khám.	Quy	chế	liên	bang	không	yêu	cầu	
giám	đốc	y	khoa	phải	dành	một	khoảng	thời	gian	
nhất	định	tại	phòng	khám.	Tuy	nhiên,	hướng	dẫn	
liên	bang	cân	nhắc	chức	vụ	với	thời	gian	có	mặt	tại	
phòng	khám	bằng	khoảng	một	phần	tư	thời	gian	
của	công	việc	toàn	thời	gian.	
Các Phòng Khám Lọc Thận Phải Báo Cáo Thông Tin 
Liên Quan Đến Tình Trạng Nhiễm Trùng lên Mạng 
Lưới Quốc Gia.	Để	nhận	thanh	toán	từ	Medicare,	các	
phòng	khám	phải	báo	cáo	thông	tin	cụ	thể	về	tình	
trạng	nhiễm	trùng	liên	quan	đến	lọc	thận	lên	Mạng	
Lưới	An	Toàn	Chăm	Sóc	Sức	Khỏe	Quốc	Gia	tại	các	
Trung	Tâm	Kiểm	Soát	và	Phòng	Ngừa	Dịch	Bệnh	liên	
bang.	Ví	dụ:	Các	phòng	khám	phải	báo	cáo	khi	bệnh	
nhân	bị	nhiễm	trùng	đường	máu	và	nguyên	nhân	
nghi	ngờ	gây	ra	nhiễm	trùng.
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KIẾN NGHỊ
Dự	Luật	29	bao	gồm	một	số	yêu	cầu	ảnh	hưởng	đến	
các	phòng	khám,	như	được	thảo	luận	dưới	đây.	Dự	
luật	này	trao	nhiệm	vụ	cho	CDPH	thực	hiện	và	quản	
lý	dự	luật,	bao	gồm	cả	việc	thông	qua	các	quy	chế	
trong	vòng	một	năm	sau	khi	luật	này	có	hiệu	lực.	
Đòi Hỏi Mỗi Phòng Khám Lọc Thận Phải Có Bác Sĩ, 
Y Tá Cấp Cao hoặc Y Sĩ  Có Mặt tại Phòng Khám 
Trong Tất Cả Các Giờ Điều Trị.	Dự	Luật	29	đòi	hỏi	
mỗi	phòng	khám,	bằng	chi	phí	của	mình,	phải	có	
ít	nhất	một	bác	sĩ,	y	tá	cấp	cao	hoặc	y	sĩ	tại	phòng	
khám	trong	tất	cả	các	giờ	bệnh	nhân	được	điều	trị	tại	
phòng	khám	đó.	Người	này	phải	có	ít	nhất	sáu	tháng	
kinh	nghiệm	chăm	sóc	bệnh	nhân	mắc	bệnh	thận	và	
chịu	trách	nhiệm	về	sự	an	toàn	của	bệnh	nhân	cũng	
như	việc	cung	cấp	và	chất	lượng	dịch	vụ	chăm	sóc	y	
tế.	Phòng	khám	có	thể	đề	nghị	CDPH	cấp	ngoại	lệ	đối	
với	yêu	cầu	này	nếu	không	có	đủ	bác	sĩ,	y	tá	cấp	cao	
hoặc	y	sĩ	trong	khu	vực	của	phòng	khám.	Nếu	CDPH	
phê	chuẩn	trường	hợp	ngoại	lệ	thì	phòng	khám	có	
thể	đáp	ứng	yêu	cầu	thông	qua	thăm	khám	từ	xa.	
Thời	gian	hưởng	ngoại	lệ	là	một	năm.
Yêu Cầu Các Phòng Khám Lọc Thận Báo Cáo Thông 
Tin Liên Quan Đến Tình Trạng Nhiễm Trùng với 
CDPH.	Dự	Luật	29	yêu	cầu	các	phòng	khám	báo	
cáo	thông	tin	nhiễm	trùng	liên	quan	đến	lọc	thận	
với	CDPH	ba	tháng	một	lần.	CDPH	phải	quy	định	rõ	
thông	tin	nào	các	phòng	khám	cần	báo	cáo	và	thời	
gian	cùng	cách	thức	báo	cáo	thông	tin	đó.	CDPH	
phải	đăng	thông	tin	về	tình	trạng	nhiễm	trùng	ở	
mỗi	phòng	khám	lên	trang	mạng	của	CDPH,	bao	
gồm	cả	tên	chủ	sở	hữu	hoặc	nhà	điều	hành	của	
phòng	khám.	
Yêu Cầu Các Phòng Khám Lọc Thận Phải Công Bố Tên 
Chủ Sở Hữu.	Dự	Luật	29	yêu	cầu	phòng	khám	phải	
cung	cấp	cho	bệnh	nhân	danh	sách	tất	cả	các	bác	
sĩ	sở	hữu	ít	nhất	5 phần	trăm	phòng	khám.	Phòng	
khám	phải	cung	cấp	cho	bệnh	nhân	danh	sách	này	
khi	bệnh	nhân	bắt	đầu	điều	trị,	mỗi	năm	sau	đó,	
hoặc	bất	kỳ	lúc	nào	bệnh	nhân	(hoặc	bệnh	nhân	tiềm	
năng)	yêu	cầu	cung	cấp.	Dự	luật	này	cũng	yêu	cầu	
các	phòng	khám	báo	cáo	lên	CDPH	ba	tháng	một	
lần	những	người	sở	hữu	ít	nhất	5 phần	trăm	phòng	
khám.	Cả	CDPH	và	phòng	khám	(hoặc	chủ	sở	hữu	
hoặc	nhà	điều	hành	của	họ)	phải	đăng	thông	tin	này	
trên	trang	mạng	của	mình.
Phạt Tiền nếu Các Phòng Khám Lọc Thận Không Báo 
Cáo Thông Tin Theo Yêu Cầu.	Nếu	một	phòng	khám	
hoặc	chủ	sở	hữu	hoặc	nhà	điều	hành	của	phòng	

khám	không	báo	cáo	thông	tin	theo	yêu	cầu	hoặc	
báo	cáo	thông	tin	không	chính	xác,	CDPH	có	thể	đưa	
ra	hình	phạt	lên	đến	$100,000	đối	với	phòng	khám.	
Phòng	khám	có	quyền	yêu	cầu	một	phiên	điều	trần	
nếu	không	đồng	ý	với	hình	phạt	này.	Tiền	phạt	thu	
được	sẽ	được	CDPH	sử	dụng	để	thực	hiện	và	thi	hành	
luật	liên	quan	đến	các	phòng	khám.
Yêu Cầu Các Phòng Khám Lọc Thận Thông Báo và 
Xin Chấp Thuận Từ CDPH Trước Khi Đóng Cửa hoặc 
Cắt Giảm Đáng Kể Dịch Vụ. 	Nếu	một	phòng	khám	
có	kế	hoạch	đóng	cửa	hoặc	cắt	giảm	đáng	kể	dịch	
vụ	của	mình,	Dự	Luật	29	quy	định	chủ	sở	hữu	hoặc	
nhà	điều	hành	của	phòng	khám	đó	phải	thông	báo	
cho	CDPH	bằng	văn	bản	và	được	sự	chấp	thuận	
bằng	văn	bản	của	CDPH.	Dự	luật	này	cho	phép	
CDPH	quyết	định	chấp	thuận	hay	không	chấp	thuận.	
Dự	luật	này	cho	phép	CDPH	đưa	ra	quyết	định	trên	
cơ	sở	các	thông	tin	như	nguồn	lực	tài	chính	của	các	
phòng	khám	và	kế	hoạch	của	các	phòng	khám	trong	
việc	đảm	bảo	bệnh	nhân	không	bị	gián	đoạn	dịch	
vụ	chăm	sóc	lọc	thận.	Phòng	khám	có	quyền	kháng	
nghị	quyết	định	của	CDPH	bằng	cách	yêu	cầu	một	
phiên	điều	trần.	
Cấm Các Phòng Khám Lọc Thận Từ Chối Chăm Sóc 
cho Bệnh Nhân Căn Cứ vào Nguồn Thanh Toán cho 
Việc Điều Trị của Bệnh Nhân.	Theo	Dự	Luật	29,	các	
phòng	khám	phải	cung	cấp	chất	lượng	chăm	sóc	
như	nhau	cho	tất	cả	các	bệnh	nhân.	Các	phòng	khám	
không	được	từ	chối	cung	cấp	dịch	vụ	chăm	sóc	cho	
bệnh	nhân	căn	cứ	vào	nguồn	thanh	toán	cho	việc	
điều	trị	của	bệnh	nhân.	Bên	thanh	toán	có	thể	là	
bệnh	nhân,	tổ	chức	tư	nhân,	công	ty	bảo	hiểm	y	tế	
của	bệnh	nhân,	Medi-Cal	hoặc	Medicare.	

ẢNH HƯỞNG TÀI CHÍNH
TĂNG CHI PHÍ CHO CÁC PHÒNG KHÁM LỌC 
THẬN TÁC ĐỘNG ĐẾN CHI PHÍ CỦA ĐỊA 
PHƯƠNG VÀ TIỂU BANG
Dự Luật 29 Làm Tăng Chi Phí cho Các Phòng Khám 
Lọc Thận.	Nhìn	chung,	dự	luật	này	sẽ	làm	tăng	chi	
phí	cho	các	phòng	khám.	Cụ	thể,	dự	luật	này	quy	
định	mỗi	phòng	khám	phải	có	một	bác	sĩ,	y	tá	cấp	
cao	hoặc	y	sĩ	tại	phòng	khám	trong	tất	cả	các	giờ	
điều	trị,	điều	này	sẽ	làm	gia	tăng	chi	phí	của	mỗi	
phòng	khám	lên	trung	bình	vài	trăm	ngàn	mỹ	kim	
mỗi	năm.	Các	quy	định	khác	của	dự	luật	này	sẽ	
không	làm	tăng	đáng	kể	chi	phí	của	phòng	khám.	
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Các Phòng Khám Có Thể Ứng Phó với Việc Tăng Chi 
Phí theo Nhiều Cách Khác Nhau.	Chi	phí	để	có	một	
bác	sĩ,	y	tá	cấp	cao	hoặc	y	sĩ	tại	phòng	khám	sẽ	tác	
động	đến	từng	phòng	khám	một	cách	khác	nhau	
tùy	thuộc	vào	tình	hình	tài	chính	của	phòng	khám	
đó.	Ví	dụ:	Chi	phí	tăng	thêm	có	thể	khiến	một	số	
phòng	khám	hoạt	động	thua	lỗ	hoặc	thua	lỗ	nhiều	
hơn	trước	đây.	Như	đã	lưu	ý	trước	đó,	chủ	sở	hữu	
hoặc	nhà	điều	hành	có	thể	hỗ	trợ	các	phòng	khám	
này	bằng	các	phòng	khám	có	thu	nhập	cao	hơn.	Tuy	
nhiên,	chủ	sở	hữu	hoặc	nhà	điều	hành	có	thể	không	
sẵn	sàng	hoặc	không	thể	thực	hiện	điều	này	về	lâu	
dài.	Chủ	sở	hữu	và	nhà	điều	hành	có	thể	ứng	phó	với	
Dự	Luật	29	theo	một	hoặc	nhiều	cách	sau:

• Thương Lượng Tăng Mức Giá Với Các Bên 
Thanh Toán. Chủ	sở	hữu	và	nhà	điều	hành	có	
thể	cố	gắng	thương	lượng	mức	giá	cao	hơn	với	
các	bên	thanh	toán	để	trang	trải	một	số	chi	phí.	
Cụ	thể,	chủ	sở	hữu	hoặc	nhà	điều	hành	có	thể	
thương	lượng	mức	giá	cao	hơn	với	các	công	ty	
bảo	hiểm	thương	mại	tư	nhân	và	mức	tăng	ít	
hơn	với	các	chương	trình	chăm	sóc	do	Medi-Cal	
quản	lý.	

• Tiếp Tục Hoạt Động Hiện Tại, nhưng Với Lợi 
Nhuận Thấp Hơn.	Đối	với	một	số	chủ	sở	hữu	
và	nhà	điều	hành,	việc	tăng	chi	phí	có	thể	làm	
giảm	lợi	nhuận	của	họ	nhưng	họ	vẫn	có	thể	
hoạt	động	ở	mức	như	hiện	tại	mà	không	cần	
đóng	cửa	các	phòng	khám.

• Đóng Cửa Một Số Phòng Khám.	Do	phòng	
khám	sẽ	phải	đối	mặt	với	chi	phí	cao	hơn,	một	
số	chủ	sở	hữu	và	nhà	điều	hành	có	thể	quyết	
định	xin	CDPH	chấp	thuận	đóng	cửa	một	số	
phòng	khám	đang	hoạt	động	thua	lỗ	của	họ.	

Dự Luật 29 Có Thể Làm Tăng Chi Phí Chăm Sóc Sức 
Khỏe cho Chính Quyền Tiểu Bang và Địa Phương. 
Theo	dự	luật,	chi	phí	Medi-Cal	của	tiểu	bang	cũng	
như	các	chi	phí	bảo	hiểm	y	tế	dành	cho	người	về	hưu	
và	nhân	viên	của	địa	phương	và	tiểu	bang	có	thể	sẽ	
tăng	do:	

• Chủ	sở	hữu	và	nhà	điều	hành	thương	lượng	
mức	thanh	toán	cao	hơn.	

• Một	số	bệnh	nhân	cần	phải	điều	trị	ở	những	
cơ	sở	tốn	kém	hơn	như	bệnh	viện	nếu	một	số	
phòng	khám	đóng	cửa	do	dự	luật	này.	

Nhìn	chung,	chúng	tôi	giả	định	rằng	các	chủ	sở	hữu	
và	nhà	điều	hành	phòng	khám	nói	chung	sẽ:	(1) có	
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thể	thương	lượng	với	một	số	bên	thanh	toán	để	
nhận	được	mức	thanh	toán	cao	hơn	để	trang	trải	
một	số	chi	phí	mới	theo	quy	định	của	dự	luật,	đặc	
biệt	nếu	không	thì	nhiều	phòng	khám	phải	đóng	cửa;	
(2) tiếp	tục	hoạt	động	một	số	phòng	khám	với	mức	
thu	nhập	giảm;	và	(3) đóng	cửa	một	số	phòng	khám,	
với	sự	chấp	thuận	của	CDPH.	Tình	huống	này	có	khả	
năng	sẽ	dẫn	đến	tăng chi phí của chính quyền địa 
phương và tiểu bang lên hàng chục triệu mỹ kim 
mỗi năm.	(Chính	quyền	tiểu	bang	và	địa	phương	
hiện	chi	hơn	$65 tỷ	cho	Medi-Cal	và	bảo	hiểm	y	tế	
cho	nhân	viên	và	người	về	hưu.)	Số	tiền	này	thấp	hơn	
0.5 phần	trăm	tổng	chi	tiêu	từ	Ngân	Quỹ	Chung	của	
tiểu	bang.	(Ngân	Quỹ	Chung	là	tài	khoản	hoạt	động	
chính	của	tiểu	bang	để	chi	trả	cho	dịch	vụ	giáo	dục,	
nhà	tù,	y	tế	và	các	dịch	vụ	công	cộng	khác.)
Trong	trường	hợp	ít	có	khả	năng	xảy	ra	rằng	một	số	
lượng	lớn	các	phòng	khám	sẽ	đóng	cửa	do	dự	luật	
này,	sau	khi	được	sự	chấp	thuận	của	CDPH,	chính	
quyền	tiểu	bang	và	địa	phương	có	thể	mất	thêm	chi	
phí	trong	thời	gian	ngắn.	Không	hoàn	toàn	chắc	chắn	
có	thể	có	những	chi	phí	phát	sinh	thêm	này.

CHI PHÍ QUẢN LÝ TĂNG LÊN CỦA CDPH ĐƯỢC 
CHI TRẢ TỪ PHÍ CỦA CÁC PHÒNG KHÁM 
LỌC THẬN
Dự	Luật	29	quy	định	các	trách	nhiệm	quản	lý	mới	cho	
CDPH.	Chi	phí	hằng	năm	để	thực	hiện	những	trách	
nhiệm	mới	này	có	thể	sẽ	không	vượt	quá	vài	triệu	mỹ	
kim	mỗi	năm.	Dự	luật	này	yêu	cầu	CDPH	điều	chỉnh	
phí	cấp	phép	hàng	năm	mà	các	phòng	khám	phải	trả	
để	trang	trải	các	chi	phí	này.

Truy cập https://www.sos.ca.gov/
campaign-lobbying/cal-access-resources/

measure-contributions/2022-ballot-measure-
contribution-totals để lấy danh sách 

các ủy ban chủ yếu được hình thành để ủng 
hộ hoặc phản đối dự luật này.

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

để lấy thông tin về 10 nhà đóng  
góp hàng đầu của ủy ban. 

https://www.sos.ca.gov/campaign-lobbying/cal-access-resources/measure-contributions/2022-ballot-measure-contribution-totals
https://www.sos.ca.gov/campaign-lobbying/cal-access-resources/measure-contributions/2022-ballot-measure-contribution-totals
https://www.sos.ca.gov/campaign-lobbying/cal-access-resources/measure-contributions/2022-ballot-measure-contribution-totals
https://www.sos.ca.gov/campaign-lobbying/cal-access-resources/measure-contributions/2022-ballot-measure-contribution-totals
https://www.fppc.ca.gov/transparency/top‑contributors.html
https://www.fppc.ca.gov/transparency/top‑contributors.html
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36 | Tranh	Luận	 Các phần tranh luận được in trên trang này là ý kiến của những tác giả và chưa được kiểm chứng tính chính xác bởi bất cứ cơ quan chính thức nào. 

DỰ LUẬT YÊU CẦU PHẢI CÓ CHUYÊN VIÊN Y KHOA ĐƯỢC CẤP PHÉP TẠI 
CÁC PHÒNG KHÁM LỌC THẬN VÀ THIẾT LẬP CÁC QUY ĐỊNH KHÁC 
CỦA TIỂU BANG. ĐẠO LUẬT TIÊN KHỞI.29

★	 TRANH LUẬN ỦNG HỘ DỰ LUẬT 29	 ★

★	 BÁC BỎ TRANH LUẬN ỦNG HỘ DỰ LUẬT 29	 ★

ĐỒNG	HÀNH	CÙNG	VỚI	CÁC	BỆNH	NHÂN,	Y	TÁ,	BÁC	SĨ	VÀ	CÁC	
GIA	ĐÌNH:	BỎ	PHIẾU	KHÔNG	CHO	DỰ	LUẬT	29—MỘT	DỰ	LUẬT	
VỀ	LỌC	THẬN	NGUY	HIỂM	KHÁC 
Hơn	80,000	người	dân	California	bị	suy	thận	cần	được	điều	trị	lọc	
thận	ba	ngày	một	tuần	để	duy	trì	sự	sống.	Bỏ	lỡ	dù	chỉ	một	lần	điều	
trị	lọc	thận	sẽ	làm	tăng	nguy	cơ	tử	vong	của	bệnh	nhân	lên	30%.
Các	yêu	cầu	quan	liêu	của	Dự	Luật	29	sẽ	buộc	các	phòng	khám	
lọc	thận	trên	toàn	tiểu	bang	phải	cắt	giảm	dịch	vụ	hoặc	đóng	
cửa,	khiến	bệnh	nhân	khó	tiếp	cận	với	việc	điều	trị	hơn—khiến	
tính	mạng	của	họ	gặp	rủi	ro	nghiêm	trọng.	
DỰ	LUẬT	29	LÀ	KHÔNG	CẦN	THIẾT	VÀ	SẼ	GÂY	TỔN	HẠI—CHỨ	
KHÔNG	CẢI	THIỆN—DỊCH	VỤ	CHĂM	SÓC	LỌC	THẬN	
Các	phòng	khám	lọc	thận	của	California	được	xếp	hạng	cao	về	
chất	lượng	chăm	sóc	và	sự	hài	lòng	của	bệnh	nhân.	Mỗi	bệnh	
nhân	lọc	thận	ở	California	đều	đã	được	bác	sĩ	khám	chữa	thận	
riêng	của	họ	chăm	sóc	và	việc	điều	trị	do	các	y	tá	và	kỹ	thuật	viên	
được	đào	tạo	chuyên	môn	thực	hiện.	Thật	phi	lý	khi	yêu	cầu	phải	
có	một	quản	trị	viên	là	bác	sĩ	sẽ	không	tham	gia	vào	việc	chăm	
sóc	bệnh	nhân	trực	toàn	thời	gian	tại	phòng	khám.	Dự	Luật	29	
sẽ	làm	tăng	chi	phí	chăm	sóc	sức	khỏe	một	cách	không	cần	thiết,	

buộc	các	phòng	khám	lọc	thận	phải	đóng	cửa	và	gây	nguy	hiểm	
đến	tính	mạng	của	bệnh	nhân.
CỬ	TRI	ĐÃ	TỪNG	PHẢN	ĐỐI	CÁC	DỰ	LUẬT	LỌC	THẬN	TƯƠNG	
TỰ—HAI	LẦN!	
Đây	là	lần	thứ	ba	trong	số	rất	nhiều	cuộc	bầu	cử	đã	đưa	các	dự	luật	
tương	tự	về	lọc	thận	vào	lá	phiếu	vì	một	lợi	ích	đặc	biệt.	Sáu	mươi	
ba	phần	trăm	(63%)	cử	tri	California	đã	kịch	liệt	phản	đối	Dự	Luật	
23—một	dự	luật	gần	như	giống	hệt—trong	cuộc	bầu	cử	vừa	qua.	
Thế	là	quá	đủ	rồi.	Các	lợi	ích	đặc	biệt	cần	tôn	trọng	ý	nguyện	của	
cử	tri	và	ngừng	thúc	đẩy	các	dự	luật	về	lọc	thận	nguy	hiểm	đe	
dọa	tính	mạng	của	80,000	bệnh	nhân	lọc	thận.
HÃY	BẢO	VỆ	BỆNH	NHÂN	LỌC	THẬN.	BỎ	PHIẾU	KHÔNG	CHO	DỰ	
LUẬT	29!
www.NoProp29.com 
Marketa Houskova, DNP, RN,	Giám	Đốc	Điều	Hành	
Hiệp	Hội	Y	Tá	Hoa	Kỳ\California	
Margarita Mendoza,	Bệnh	Nhân	Lọc	Thận	
Robert E. Wailes, M.D.,	Chủ	Tịch	
Hiệp	Hội	Y	Khoa	California	

Những Thay Đổi giúp Cứu Mạng Bệnh Nhân Lọc Thận 
Cứ	ba	lần	một	tuần,	80,000	người	dân	California	mắc	Bệnh	Thận	
Giai	Đoạn	Cuối	lại	đến	một	trong	hơn	600	trung	tâm	lọc	thận	
thương	mại	ở	tiểu	bang	trong	vài	giờ	đồng	hồ	để	chạy	máy	giúp	
họ	rút	máu	ra,	làm	sạch	và	truyền	trở	lại	cơ	thể.	Lọc	thận	chính	
là	cách	duy	trì	sự	sống	cho	họ	và	họ	phải	tiếp	tục	phương	pháp	
điều	trị	này	trong	suốt	quãng	đời	còn	lại	hoặc	cho	đến	khi	họ	
được	ghép	thận.	
Mạng	sống	của	những	người	dân	California	này	phụ	thuộc	rất	
nhiều	vào	việc	lọc	thận	an	toàn	và	hiệu	quả	cho	nên	chúng	tôi	
hoàn	toàn	ủng	hộ	Đạo Luật Bảo Vệ Tính Mạng của Bệnh Nhân Lọc 
Thận (Protect the Lives of Dialysis Patients Act) có	trên	lá	phiếu	ngày	
8	tháng	11.	Đạo	luật	tiên	khởi	này	tạo	ra	những	cải	tiến	hợp	lý	đối	
với	liệu	pháp	lọc	thận	để	bảo	vệ	một	số	người	dân	California	dễ	
bị	tổn	thương	nhất	về	mặt	sức	khỏe.	
Đạo	luật	tiên	khởi	này	quy	định	năm	nội	dung	chính:	
Thứ nhất,	đạo	luật	quy	định	phải	có	một	bác	sĩ,	y	tá	cấp	cao	hoặc	
y	sĩ	có	mặt	tại	phòng	khám	bất	cứ	khi	nào	bệnh	nhân	tiếp	nhận	
điều	trị,	điều	mà	hiện	tại	chưa	được	quy	định.	Lọc	thận	là	một	
quy	trình	nguy	hiểm,	và	nếu	có	chuyện	gì	xảy	ra,	cần	có	một	bác	
sĩ	hoặc	bác	sĩ	lâm	sàng	được	đào	tạo	chuyên	sâu	ở	gần	đó.	
Thứ hai,	vì	bệnh	nhân	lọc	thận	dễ	bị	nhiễm	trùng,	dẫn	đến	nguy	cơ	
mắc	các	bệnh	nghiêm	trọng	hơn	hoặc	thậm	chí	tử	vong,	nên	dự	
luật	yêu	cầu	các	phòng	khám	báo	cáo	dữ	liệu	về	nhiễm	trùng	cho	
tiểu	bang	để	có	thể	được	xác	định	và	giải	quyết	các	vấn	đề	nhằm	
bảo	vệ	bệnh	nhân	tốt	hơn.	
Thứ ba,	với	tư	cách	là	các	cơ	sở	chăm	sóc	sức	khỏe	cứu	người,	dự	
luật	yêu	cầu	các	tập	đoàn	điều	hành	phòng	khám	lọc	thận	phải	
được	tiểu	bang	phê	chuẩn	trước	khi	đóng	cửa	các	phòng	khám	
hoặc	cắt	giảm	dịch	vụ.	Điều	này	sẽ	bảo	vệ	khả	năng	tiếp	cận	việc	
điều	trị	lọc	thận,	đặc	biệt	là	đối	với	những	bệnh	nhân	ở	các	cộng	
đồng	nông	thôn.	

Thứ tư,	đạo	luật	này	cấm	các	phòng	khám	phân	biệt	đối	xử	với	
bệnh	nhân	do	loại	bảo	hiểm	của	họ	và	bảo	vệ	bệnh	nhân	ở	
mọi	phòng	khám.	Bất	kể	ở	tại	khu	giàu	có	hay	cộng	đồng	nông	
thôn,	nghèo	nàn,	Da	Đen	hay	Da	Nâu,	tất	cả	các	phòng	khám	
đều	phải	có	bác	sĩ	hoặc	bác	sĩ	lâm	sàng	được	đào	tạo	chuyên	
sâu	trực	tại	chỗ	và	phải	báo	cáo	tỉ	lệ	nhiễm	trùng,	đồng	thời	
tất	cả	các	tập	đoàn	điều	hành	phòng	khám	lọc	thận	đều	bị	
cấm	phân	biệt	đối	xử	với	bệnh	nhân	dựa	trên	loại	bảo	hiểm.	
Thứ năm,	dự	luật	tăng	tính	minh	bạch	và	giúp	bệnh	nhân	đưa	
ra	quyết	định	sáng	suốt	khi	lựa	chọn	dịch	vụ	chăm	sóc	bằng	
cách	yêu	cầu	các	phòng	khám	và	tập	đoàn	điều	hành	phòng	
khám	lọc	thận	phải	tiết	lộ	thông	tin	về	quyền	sở	hữu.	Khi	việc	
liên	doanh	giữa	các	phòng	khám	lọc	thận	và	bác	sĩ	trở	nên	phổ	
biến	hơn,	cần	cải	thiện	tính	minh	bạch	để	cho	phép	các	bên	
liên	quan	và	các	nhà	hoạch	định	chính	sách	nghiên	cứu	sự	ảnh	
hưởng	của	quyền	sở	hữu	của	bác	sĩ.	
Đừng	để	các	tập	đoàn	lớn	điều	hành	phòng	khám	lọc	thận	đánh	
lừa	khi	tuyên	bố	rằng	đạo	luật	tiên	khởi	này	sẽ	tạo	ra	các	chi	phí	
mới	khổng	lồ,	làm	tổn	hại	đến	các	bệnh	nhân	hoặc	làm	nảy	sinh	
tình	trạng	thiếu	bác	sĩ—những	tranh	luận	giả	dối	đó	chỉ	được	
đưa	ra	làm	chiến	thuật	hù	dọa	trong	chiến	dịch	quan	hệ	công	
chúng	không	trung	thực	của	họ	Thực	tế	là	các	tập	đoàn	này	có	
thể	dễ	dàng	thực	hiện	những	thay	đổi	này	và	vẫn	kiếm	được	
hàng	trăm	triệu	mỹ	kim	một	năm	mà	không	làm	gián	đoạn	hệ	
thống	chăm	sóc	sức	khỏe	của	chúng	ta.	
Dự	luật	29	sẽ	thực	hiện	những	thay	đổi	mà	chúng	ta	cần	để	
thực	sự	bảo	vệ	các	bệnh	nhân	lọc	thận.	Chúng	tôi	kêu	gọi	quý	
vị	bỏ	phiếu	CÓ!	
Emanuel Gonzales,	Kỹ	Thuật	Viên	Chăm	Sóc	Bệnh	Nhân	Lọc	Thận	
Reverend Kisheen W. Tulloss,	Chủ	Tịch
Hội	Nghị	Bộ	Trưởng	Baptist	của	Los	Angeles	
Cecilia Gomez-Gonzalez,	Người	Ủng	Hộ	Bệnh	Nhân	Lọc	Thận
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YÊU CẦU PHẢI CÓ CHUYÊN VIÊN Y KHOA ĐƯỢC CẤP PHÉP TẠI  
CÁC  PHÒNG KHÁM LỌC THẬN VÀ THIẾT LẬP CÁC QUY ĐỊNH KHÁC  

CỦA TIỂU BANG. ĐẠO LUẬT TIÊN KHỞI.

DỰ LUẬT

29
★	 TRANH LUẬN CHỐNG LẠI DỰ LUẬT 29	 ★

★	 BÁC BỎ TRANH LUẬN CHỐNG LẠI DỰ LUẬT 29	 ★
CÁC	TẬP	ĐOÀN	LỚN	ĐIỀU	HÀNH	PHÒNG	KHÁM	LỌC	THẬN	
MUỐN	BẢO	VỆ	LỢI	NHUẬN	CỦA	HỌ,	CHỨ	KHÔNG	PHẢI	BẢO	VỆ	
BỆNH	NHÂN	
Vào	năm	2020,	ngành	công	nghiệp	lọc	thận	ở	California	đã	chi	
hơn	$100	triệu	để	đánh	bại	một	đạo	luật	tiên	khởi	mong	muốn	
cải	thiện	điều	kiện	cho	bệnh	nhân	trong	các	phòng	khám	lọc	
thận.	Tại	sao	họ	tiêu	tốn	nhiều	tiền	như	vậy?	Để	bảo	vệ	khoản	lợi	
nhuận	kếch	xù	$561	triệu	mà	họ	thu	được	ở	California	năm	2020.	
Đối	với	bệnh	nhân,	lọc	thận	giúp	họ	duy	trì	sự	sống.	Nhưng	đối	
với	các	nhà	điều	hành	trong	ngành,	đó	là	món	lợi	khổng	lồ,	cho	
nên	họ	lại	tiếp	tục	gây	ra	nỗi	sợ	hãi	bằng	cách	đe	dọa	đóng	cửa	
các	phòng	khám	nếu	Dự	Luật	29	được	thông	qua	và	họ	phải	chịu	
trách	nhiệm	với	các	tiêu	chuẩn	cao	hơn.	Một	lần	nữa	họ	lại	đang	
lợi	dụng	các	bệnh	nhân	lọc	thận	rất	yếu	để	che	đậy	những	phúc	
lợi	và	mức	lương	hàng	triệu	mỹ	kim	của	họ.	
Họ	tuyên	bố	một	cách	sai	sự	thật	rằng	đạo	luật	tiên	khởi	này	sẽ	
làm	tổn	thương	các	bệnh	nhân.	

Họ	tuyên	bố	rằng	các	bác	sĩ	lọc	thận	và	y	tá	phản	đối	dự	luật	này,	
nhưng	các	bác	sĩ	và	y	tá	đó	là	những	người	được	họ	trả	lương.	
Họ	nói	các	phòng	khám	lọc	thận	đã	được	quản	lý	chặt	chẽ,	nhưng	
những	phòng	khám	này	ít	bị	thanh	tra	hơn	nhiều	so	với	các	cơ	sở	
y	tế	khác	và	kể	cả	như	vậy,	các	thiếu	sót	vẫn	thường	xuyên	được	
phát	hiện.
Dự	Luật	29	đưa	ra	những	cải	tiến	chung	nhằm	bảo	vệ	tính	mạng	
của	bệnh	nhân,	chẳng	hạn	như	có	bác	sĩ	hoặc	y	tá	cấp	cao	trực	tại	
chỗ	để	xử	lý	các	trường	hợp	cấp	cứu,	yêu	cầu	các	trung	tâm	báo	
cáo	dữ	liệu	về	tình	trạng	nhiễm	trùng,	chấm	dứt	phân	biệt	đối	xử	
với	một	số	bệnh	nhân	dựa	trên	loại	bảo	hiểm	và	yêu	cầu	phải	có	sự	
phê	chuẩn	của	tiểu	bang	khi	đóng	cửa	bất	cứ	phòng	khám	nào	để	
các	bệnh	nhân	không	bị	bỏ	lại	mà	không	được	điều	trị.	
Một	lần	và	mãi	mãi,	người	dân	California	có	thể	bảo	vệ	các	bệnh	
nhân	lọc	thận	yếu	ớt	bằng	cách	bỏ	phiếu	Có	cho	Dự	Luật	29.	
Shama Aslam,	Bệnh	Nhân	Đã	Từng	Lọc	Thận	
Richard Elliott,	Bệnh	Nhân	Lọc	Thận	
Ruben Tadeo,	Bệnh	Nhân	Lọc	Thận

BỆNH	NHÂN	LỌC	THẬN	PHẢN	ĐỐI	MẠNH	MẼ	DỰ	LUẬT	29	VÌ	
NÓ	KHIẾN	MẠNG	SỐNG	CỦA	CHÚNG	TÔI	RƠI	VÀO	TÌNH	THẾ	
NGUY	HIỂM	
“Đây	là	lần	thứ	ba	một	lợi	ích	đặc	biệt	đưa	dự	luật	vào	lá	phiếu,	
đặt	tính	mạng	của	tôi	và	80,000	bệnh	nhân	lọc	thận	khác	vào	
tình	thế	nguy	hiểm.	Cử	tri	đã	hai	lần	kịch	liệt	phản	đối	những	
dự	luật	nguy	hiểm	này.	Hãy	phản	đối	Dự	Luật	29	để	ngăn	một	
dự	luật	về	lọc	thận	nguy	hiểm	khác.”—Angel	De	Los	Santos,	
bệnh	nhân	lọc	thận,	Los	Angeles	
"Tôi	đã	phải	lọc	thận	trong	hai	năm	rồi.	Lọc	thận	thực	sự	đã	
hỗ	trợ	cuộc	sống	của	tôi.	Tôi	rất	tức	giận	khi	mạng	sống	của	
mình	rơi	vào	tình	thế	nguy	hiểm	vì	một	lợi	ích	đặc	biệt	đang	
thúc	đẩy	dự	luật	lần	thứ	ba	này.	Làm	ơn	hãy	bảo	vệ	những	
bệnh	nhân	như	tôi	. . . một	lần	nữa.	Hãy	bỏ	phiếu	KHÔNG	
cho	Dự	Luật	29.”—Rachel	Sprinkle-Strong,	bệnh	nhân	lọc	thận,	
Sacramento	
DỰ	LUẬT	29	SẼ	BUỘC	CÁC	PHÒNG	KHÁM	LỌC	THẬN	CỘNG	
ĐỒNG	PHẢI	CẮT	GIẢM	DỊCH	VỤ	HOẶC	ĐÓNG	CỬA—GÂY	NGUY	
HIỂM	ĐẾN	TÍNH	MẠNG	CỦA	BỆNH	NHÂN	
Các	bệnh	nhân	lọc	thận,	y	tá	và	bác	sĩ	phản	đối	mạnh	mẽ	Dự	
Luật	29.	Hơn	80,000	người	dân	California	bị	suy	thận	cần	được	
điều	trị	lọc	thận	ba	ngày	một	tuần	để	duy	trì	sự	sống.	Bỏ	lỡ	dù	
chỉ	một	lần	điều	trị	lọc	thận	sẽ	làm	tăng	nguy	cơ	tử	vong	của	
bệnh	nhân	lên	30%.	
Dự	Luật	29	sẽ	buộc	các	phòng	khám	lọc	thận	phải	có	quản	trị	
viên	mới	trực	tại	phòng	khám	mọi	lúc—kể	cả	khi	họ	sẽ	không	
trực	tiếp	chăm	sóc	bệnh	nhân.	Yêu	cầu	không	cần	thiết	này	sẽ	
tốn	hàng	trăm	triệu	mỹ	kim	mỗi	năm,	buộc	các	phòng	khám	
lọc	thận	trên	toàn	tiểu	bang	phải	cắt	giảm	dịch	vụ	hoặc	đóng	
cửa,	khiến	bệnh	nhân	khó	tiếp	cận	với	phương	án	điều	trị	
hơn—khiến	tính	mạng	của	họ	rơi	vào	tình	thế	nguy	hiểm.	
CÁC	PHÒNG	KHÁM	LỌC	THẬN	ĐƯỢC	QUẢN	LÝ	NGHIÊM	NGẶT	
VÀ	CUNG	CẤP	DỊCH	VỤ	CHĂM	SÓC	CHẤT	LƯỢNG	CAO	
Các	phòng	khám	lọc	thận	do	các	cơ	quan	liên	bang	và	tiểu	bang	
quản	lý	được	xếp	hạng	cao	về	chất	lượng	chăm	sóc	và	sự	hài	
lòng	của	bệnh	nhân.	Mỗi	bệnh	nhân	lọc	thận	ở	California	đều	
đã	được	bác	sĩ	chuyên	khoa	thận	riêng	của	họ	chăm	sóc	và	

việc	điều	trị	lọc	thận	do	các	y	tá	và	kỹ	thuật	viên	được	đào	tạo	
chuyên	môn	và	đã	được	cấp	phép	thực	hiện.	Thật	phi	lý	khi	yêu	
cầu	phải	có	một	quản	trị	viên	là	bác	sĩ	sẽ	không	tham	gia	vào	
việc	chăm	sóc	bệnh	nhân	trực	toàn	thời	gian	tại	phòng	khám.	
DỰ	LUẬT	29	SẼ	KHIẾN	TÌNH	TRẠNG	THIẾU	NHÂN	VIÊN	CHĂM	
SÓC	SỨC	KHỎE	TRỞ	NÊN	TRẦM	TRỌNG	HƠN	VÀ	DẪN	ĐẾN	VIỆC	
PHÒNG	CẤP	CỨU	BỊ	QUÁ	TẢI	NHIỀU	HƠN	
“Dự Luật 29 sẽ đưa hàng nghìn bác sĩ, y sĩ và y tá cấp cao rời 
khỏi các bệnh viện và phòng khám—những nơi cần đến họ—
và khiến họ phải thực hiện các công việc hành chính tại các 
phòng khám lọc thận mà không cần đến sự có mặt của họ.”—
Marketa Houskova,	Tiến	Sĩ	Thực	Hành	Điều	Dưỡng,	RN,	Giám	
Đốc	Điều	Hành	của	Hiệp	Hội	Y	Tá	Hoa	Kỳ\California.
“Dự Luật 29 sẽ khiến tình trạng thiếu bác sĩ ngày càng gia tăng 
thậm chí trở nên tồi tệ hơn khi đưa bác sĩ rời khỏi bệnh viện và 
phòng khám nơi cần đến họ, tăng thời gian chờ đợi và giảm khả 
năng giải quyết các trường hợp khẩn cấp về mặt y tế khác.”—
Robert	E.	Wailes,	M.D.,	Chủ	Tịch,	Hiệp	Hội	Y	Khoa	California
MỘT	SỰ	LẠM	DỤNG	LỢI	ÍCH	ĐẶC	BIỆT	KHÁC	
Đây	là	lần	thứ	ba	mà	lợi	ích	đặc	biệt	này	đưa	dự	luật	tương	tự	
về	lọc	thận	vào	lá	phiếu.	Cử	tri	California	đã	hai	lần	kịch liệt phản 
đối	những	dự	luật	này.	Các	lợi	ích	đặc	biệt	cần	tôn	trọng	ý	chí	
của	cử	tri	và	ngừng	đe	dọa	tính	mạng	của bệnh nhân lọc thận.
ĐỒNG	HÀNH	CÙNG	CÁC	BỆNH	NHÂN,	GIA	ĐÌNH,	Y	TÁ	VÀ	BÁC	
SĨ:	BỎ	PHIẾU	KHÔNG	CHO	DỰ	LUẬT	29	
Những	người	phản	đối	Dự	Luật	29	bao	gồm:	• Hàng	chục	
nghìn	bệnh	nhân	lọc	thận	và	gia	đình	họ	• Hiệp	Hội	Y	Tá	Hoa	
Kỳ\California	• Học	Viện	Y	Sĩ	Chuyên	Khoa	Thận	Hoa	Kỳ	• 
Dialysis	Patient	Citizens,	đại	diện	cho	hàng	nghìn	bệnh	nhân	
• Hiệp	Hội	Y	Khoa	California,	đại	diện	cho	40,000	bác	sĩ	ở	
California	• Các	bác	sĩ	phòng	cấp	cứu
www.N0Prop29.com 
Anthony Hicks,	Bệnh	Nhân	Lọc	Thận	
Angelic Nicole Gant,	Bệnh	Nhân	Lọc	Thận	
Gregory Ridgeway,	Bệnh	Nhân	Lọc	Thận

Các phần tranh luận được in trên trang này là ý kiến của những tác giả và chưa được kiểm chứng tính chính xác bởi bất cứ cơ quan chính thức nào. 	 Tranh	Luận | 37
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DỰ LUẬT CẤP NGÂN QUỸ CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH GIẢM Ô NHIỄM KHÔNG  
KHÍ VÀ PHÒNG NGỪA CHÁY RỪNG BẰNG CÁCH TĂNG THUẾ ĐỐI  
VỚI THU NHẬP CÁ NHÂN TRÊN $2 TRIỆU. ĐẠO LUẬT TIÊN KHỞI.30

PHẦN TIÊU ĐỀ VÀ TÓM LƯỢC CHÍNH THỨC Đ Ư Ợ C  S O Ạ N  T H Ả O  B Ở I  B Ộ  T R Ư Ở N G  T Ư  P H Á P

THÔNG TIN CƠ SỞ 
Thuế Thu Nhập Cá Nhân ở California.	Tiểu	
bang	thu	thuế	đối	với	thu	nhập	cá	nhân	kiếm	
được	trong	khu	vực	tiểu	bang.	Năm	ngoái,	
khoản	thu	nhập	từ	thuế	thu	nhập	cá	nhân	đã	
tăng	hơn	$130 tỷ.	Phần	lớn	khoản	thu	nhập	
này	giúp	chi	trả	cho	giáo	dục,	nhà	tù,	chăm	
sóc	sức	khỏe	và	các	dịch	vụ	công	cộng	khác.
Các Chương Trình Xe Không Phát Thải. Tiểu	
bang	đã	đề	ra	các	mục	tiêu	nhằm	hạn	chế	
phát	thải	khí	nhà	kính	góp	phần	gây	ra	biến	
đổi	khí	hậu,	chẳng	hạn	như	carbon	dioxide	
từ	việc	đốt	nhiên	liệu	hóa	thạch.	Để	giúp	đạt	
được	những	mục	tiêu	này,	tiểu	bang	có	các	
chương	trình	khuyến	khích	xe	không	phát	
thải	(zero-emission	vehicle,	ZEV)—hoặc	các	
phương	tiện	không	thải	ra	khói	ô	nhiễm	từ	
ống	bô.	Ví	dụ	về	ZEV	bao	gồm	xe	hơi	chạy	
bằng	điện	và	xe	hơi	chạy	bằng	pin	nhiên	liệu	
hydro.	Tiểu	bang	yêu	cầu	các	công	ty	chia	
sẻ	phương	tiện	vận	chuyển	(chẳng	hạn	như	
Uber	và	Lyft)	sử	dụng	ngày	càng	nhiều	ZEV	
cho	các	dịch	vụ	của	họ.	Tiểu	bang	cũng	cấp	
một	số	ngân	quỹ	để	giúp	các	hộ	gia	đình,	

doanh	nghiệp	và	cơ	quan	chính	phủ	mua	
ZEV	mới	và	lắp	đặt	cơ	sở	hạ	tầng	nhiên	liệu,	
chẳng	hạn	như	các	trạm	sạc	cho	xe	hơi	chạy	
bằng	điện.	
Các Chương Trình Ứng Phó và Phòng Ngừa 
Cháy Rừng.	Tiểu	bang	chịu	trách	nhiệm	chính	
về	các	hoạt	động	ứng	phó	với	cháy	rừng—
thường	được	gọi	là	cứu	hỏa—trên	khoảng	
một	phần	ba	diện	tích	đất	của	California.	
(Chính	quyền	liên	bang	và	các	cơ	quan	địa	
phương	có	trách	nhiệm	chính	trong	việc	
ứng	phó	với	cháy	rừng	ở	mọi	nơi	khác	tại	
California.)	Các	hoạt	động	ứng	phó	với	cháy	
rừng	giúp	hạn	chế	sự	lây	lan	của	các	đám	
cháy	rừng	lớn	và	ngăn	chặn	chúng	gây	thiệt	
hại	cho	cộng	đồng	và	gây	nguy	hiểm	cho	cư	
dân.	Tiểu	bang	cũng	thực	hiện	các	chương	
trình	phòng	ngừa	cháy	rừng	để	giảm	nguy	
cơ	cháy	rừng	bùng	phát	và	hạn	chế	thiệt	hại	
khi	xảy	ra	cháy	rừng.	Một	số	ví	dụ	về	các	hoạt	
động	phòng	ngừa	cháy	rừng	bao	gồm	loại	bỏ	
cây	cối	khỏi	những	khu	rừng	mọc	um	tùm	và	
thu	dọn	thực	vật	chết	có	khả	năng	bắt	lửa	ở	
khu	vực	gần	các	tòa	nhà.	

• Tăng	thuế	đối	với	thu	nhập	cá	nhân	trên	
$2 triệu	thêm	1.75%	đối	với	cá	nhân	và	các	
cặp	vợ	chồng	đã	kết	hôn	và	phân	bổ	thu	nhập	
thuế	mới	như	sau:	(1)	45%	cho	các	khoản	hoàn	
một	phần	tiền	và	các	chương	trình	khuyến	
khích	khác	cho	việc	mua	xe	không	phát	thải	và	
35%	cho	các	trạm	sạc	dành	cho	xe	không	phát	
thải,	với	ít	nhất	một	nửa	khoản	ngân	quỹ	này	
hướng	đến	các	hộ	gia	đình	và	cộng	đồng	có	
thu	nhập	thấp;	và	(2)	20%	cho	các	chương	trình	
phòng	ngừa	và	dập	tắt	cháy	rừng,	ưu	tiên	cho	
việc	tuyển	dụng	và	đào	tạo	lính	cứu	hỏa.

• Yêu	cầu	phải	kiểm	toán	các	chương	trình	và	
chi	tiêu.

PHẦN TÓM LƯỢC CỦA PHÂN TÍCH VIÊN 
LẬP PHÁP VỀ ƯỚC TÍNH TÁC ĐỘNG TÀI 
CHÍNH RÒNG ĐỐI VỚI CHÍNH QUYỀN TIỂU 
BANG VÀ ĐỊA PHƯƠNG:
• Thu	nhập	thuế	của	tiểu	bang	tăng	từ	$3.5	tỷ	
đến	$5	tỷ	hàng	năm,	trong	đó	ngân	quỹ	mới	
được	dùng	để	hỗ	trợ	các	chương	trình	xe	
không	phát	thải	(80	phần	trăm)	và	các	hoạt	
động	phòng	chống	và	ứng	phó	với	cháy	
rừng	(20	phần	trăm).

PHÂN TÍCH CỦA PHÂN TÍCH VIÊN LẬP PHÁP

Nội dung dự luật này có thể được tìm thấy trên trang 111 và trang mạng của Ngoại 
Trưởng tại voterguide.sos.ca.gov.
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PHÂN TÍCH CỦA PHÂN TÍCH VIÊN LẬP PHÁP T I Ế P  T H E O

KIẾN NGHỊ
TẠO RA LOẠI THUẾ MỚI ĐỐI 
VỚI NHỮNG NGƯỜI ĐÓNG 
THUẾ CÓ THU NHẬP CAO
Bắt	đầu	từ	tháng	1	năm	2023,	
Dự	Luật	30	yêu	cầu	người	
đóng	thuế	có	thu	nhập	trên	
$2 triệu	mỗi	năm	(hàng	năm)	
phải	trả	khoản	thuế	bổ	sung	
1.75 phần	trăm	cho	phần	
thu	nhập	trên	$2 triệu	của	
họ.	Khoản	thuế	bổ	sung	này	
sẽ	kết	thúc	vào	tháng	1	năm	
2043.	Khoản	thuế	này	có	thể	
kết	thúc	sớm	hơn	vài	năm	
nếu	California	có	thể	giảm	
lượng	khí	thải	gây	hiệu	ứng	
nhà	kính	trên	toàn	tiểu	bang	
xuống	dưới	mức	nhất	định	
trước	thời	điểm	đã	nêu.

SỬ DỤNG KHOẢN THU NHẬP ĐỂ MỞ RỘNG 
CÁC CHƯƠNG TRÌNH ZEV VÀ CÁC HOẠT 
ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN CHÁY RỪNG
Dự	Luật	30	yêu	cầu	thu	nhập	từ	thuế	mới	phải	
được	sử	dụng	để	tăng	ngân	quỹ	cho	các	chương	
trình	ZEV	và	các	hoạt	động	liên	quan	đến	cháy	
rừng,	như	được	thể	hiện	trong	Hình 1.	Số	tiền	
này	sẽ	được	chuyển	cho	một	số	cơ	quan	tiểu	
bang	để	quản	lý	các	chương	trình	và	hoạt	động.
Chương Trình ZEV (80 Phần Trăm).	Khoảng	
80 phần	trăm	tổng	thu	nhập	được	dành	cho	
hai	hạng	mục	chương	trình	ZEV:	

• Các Khoản Thanh Toán để Trợ Giúp Mua 
Xe Mới. Phần	lớn	số	tiền	này	phải	được	sử	
dụng	để	giúp	các	hộ	gia	đình,	doanh	nghiệp	
và	chính	quyền	chi	trả	một	phần	chi	phí	cho	
những	chiếc	ZEV	chở	khách	mới	(chẳng	hạn	
như	xe	hơi,	xe	van	và	xe	tải	nhỏ).	Số	tiền	
còn	lại	sẽ	dành	cho	các	chương	trình	khác.	
Chúng	bao	gồm	các	khoản	thanh	toán	cho	

các	doanh	nghiệp	và	chính	quyền	để	trợ	
giúp	mua	các	ZEV	lớn	(chẳng	hạn	như	xe	
tải	và	xe	buýt)	và	các	chương	trình	khuyến	
khích	ít	lái	xe	hơn	và	cải	thiện	chất	lượng	
không	khí	tại	địa	phương.	

• Trạm Sạc Điện. Số	tiền	này	sẽ	được	sử	
dụng	để	lắp	đặt	và	vận	hành	các	trạm	sạc	
điện	và	tiếp	nhiên	liệu	cho	ZEV	tại	các	địa	
điểm	như	tòa	nhà	chung	cư,	nhà	của	một	
hộ	gia	đình	và	các	địa	điểm	công	cộng.	

Đối	với	mỗi	hạng	mục	trên,	ít	nhất	một	nửa	số	
tiền	phải	được	chi	cho	các	dự	án	mang	lại	lợi	
ích	cho	những	người	sống	trong	hoặc	gần	các	
cộng	đồng	bị	ô	nhiễm	nặng	và/hoặc	có	thu	
nhập	thấp.	Số	tiền	còn	lại	có	thể	được	chi	cho	
các	dự	án	ở	bất	kỳ	đâu	trong	tiểu	bang.
Các Hoạt Động Ứng Phó và Phòng Ngừa Cháy 
Rừng (20 Phần Trăm). Khoảng	20 phần	trăm	
tổng	thu	nhập	phải	được	chi	cho	các	hoạt	
động	ứng	phó	và	phòng	ngừa	cháy	rừng.	
Nhìn	chung,	tiểu	bang	sẽ	phải	ưu	tiên	chi	tiêu	
cho	việc	tuyển	dụng,	đào	tạo	và	giữ	chân	lính	
cứu	hỏa	của	tiểu	bang.	Số	tiền	còn	lại	có	thể	

CẤP NGÂN QUỸ CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH GIẢM Ô NHIỄM KHÔNG 
KHÍ VÀ PHÒNG NGỪA CHÁY RỪNG BẰNG CÁCH TĂNG THUẾ ĐỐI 
VỚI THU NHẬP CÁ NHÂN TRÊN $2 TRIỆU. ĐẠO LUẬT TIÊN KHỞI.

DỰ LUẬT
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Trạm Sạc 
35%

Các Khoản Thanh 
Toán Trợ Giúp 

Mua Xe Mới 45%

Phòng Chống và 
Ứng Phó với 

Cháy Rừng 20%

Chương Trình ZEV

ZEV = xe không phát thải

Hình 1

Dự Luật 30 Sử Dụng Thu Nhập Gia Tăng dành cho Chương 
Trình ZEV và Các Hoạt Động Phòng Chống Cháy Rừng
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được	sử	dụng	cho	các	hoạt	động	ứng	phó	và	
phòng	ngừa	cháy	rừng	khác.	

ẢNH HƯỞNG TÀI CHÍNH
Tăng Thu Nhập Thuế của Tiểu Bang Từ Khoản 
Thuế Mới cho Các Chương Trình ZEV và Các 
Hoạt Động Liên Quan Đến Cháy Rừng.	Mức	
thuế	mới	đối	với	người	đóng	thuế	có	thu	nhập	
cao	thường	sẽ	tăng	từ	$3.5 tỷ	đến	$5 tỷ	hàng	
năm,	tăng	dần	theo	thời	gian. Phạm	vi	này	
phản	ánh	những	thay	đổi	trong	thu	nhập	của	
những	người	đóng	thuế	có	thu	nhập	cao.	Thu	
nhập	của	họ	thường	thay	đổi	nhiều	do	sự	
thay	đổi	của	nền	kinh	tế	và	thị	trường	chứng	
khoán.	Dựa	trên	các	yêu	cầu	chi	tiêu	trong	Dự	
Luật	30,	nguồn	ngân	quỹ	này	sẽ	hỗ	trợ:

• Chương Trình ZEV.	Dự	luật	này	sẽ	tăng	
ngân	quỹ	của	tiểu	bang	cho	ZEV	lên	
$2.8 tỷ	đến	$4 tỷ	mỹ	kim	mỗi	năm.	Tiểu	
bang	thường	chi	hàng	trăm	triệu	mỹ	kim	
hàng	năm	cho	các	chương	trình	ZEV	và	
gần	đây	cũng	cam	kết	chi	khoảng	$10 tỷ	
trong	thời	gian	năm	năm	cho	các	chương	
trình	này.	

• Hoạt Động Ứng Phó và Phòng Ngừa Cháy 
Rừng.	Dự	luật	này	sẽ	tăng	ngân	quỹ	của	
tiểu	bang	cho	các	hoạt	động	ứng	phó	và	
phòng	ngừa	cháy	rừng	lên	$700 triệu	đến	
$1 tỷ	mỗi	năm.	Tiểu	bang	thông	thường	
chi	tiêu	khoảng	$2 tỷ	đến	$4 tỷ	mỗi	năm	
cho	các	hoạt	động	liên	quan	đến	cháy	
rừng,	chủ	yếu	là	cho	cứu	hỏa.

Ảnh Hưởng Có Thể Có Đối Với Tiểu Bang và 
Địa Phương Từ Việc Tăng Chi Tiêu Cho ZEV. 
Việc	cấp	thêm	ngân	quỹ	cho	các	chương	trình	
ZEV	theo	Dự	Luật	30	có	thể	ảnh	hưởng	đến	
số	lượng	ZEV,	cũng	như	các	phương	tiện	chạy	
bằng	xăng	hoặc	dầu	diesel,	đang	được	sử	
dụng	ở	California.	Tuy	nhiên,	chưa	chắc	chắn	
về	ảnh	hưởng	thực	tế	của	dự	luật	vì	nhiều	lý	
do.	Đáng	chú	ý	nhất	là	trong	khi	phân	tích	này	
được	soạn	thảo	thì	tiểu	bang	đang	xem	xét	
yêu	cầu	các	công	ty	xe	hơi	phải	bán	ZEV	nhiều	
hơn	trong	những	năm	tới	cho	đến	năm	2035	

khi	họ	chỉ	có	thể	bán	ZEV.	(Tiểu	bang	dự	kiến	
sẽ	đưa	ra	quyết	định	về	yêu	cầu	này	vào	tháng	
8	năm	2022.)	Yêu	cầu	này	đôi	khi	được	gọi	là	
“quy	định	ZEV”.	Các	ảnh	hưởng	tài	chính	tiềm	
năng	liên	quan	đến	giao	thông	vận	tải	của	dự	
luật	này	đối	với	chính	quyền	tiểu	bang	và	địa	
phương	phụ	thuộc	vào	việc	quy	định	ZEV	có	
được	phê	chuẩn	hay	không.

• Nếu	tiểu	bang	phê chuẩn	quy	định	ZEV,	
thì	khoản	ngân	quỹ	bổ	sung	từ	dự	luật	
để	trợ	giúp	mua	các	ZEV	mới	sẽ	không	
ảnh	hưởng	nhiều	đến	tổng	số	ZEV	được	
sự	dụng	ở	California.	Điều	này	là	do	quy	
định	ZEV	sẽ	yêu	cầu	phải	tăng	đáng	kể	
số	lượng	bán	ZEV,	ngay	cả	khi	không	có	
khoản	chi	tiêu	bổ	sung.	Thay	vào	đó,	ảnh	
hưởng	chính	của	dự	luật	sẽ	là	thay	đổi	
người	trả	tiền	ch	ZEV.	Có	nghĩa	là	khoản	
thu	nhập	từ	thuế	mới	áp	dụng	với	người	
đóng	thuế	có	thu	nhập	cao,	chứ	không	
phải	là	người	bán	và/hoặc	người	mua	xe,	
sẽ	chi	trả	nhiều	chi	phí	hơn.	Điều	này	sẽ	
không	ảnh	hưởng	nhiều	đến	tài	chính	
của	tiểu	bang	và	địa	phương.	

• Nếu	tiểu	bang	không phê chuẩn	quy	định	
ZEV,	thì	ngân	quỹ	từ	dự	luật	trợ	giúp	mua	
ZEV	mới	sẽ	làm	tăng	số	lượng	ZEV—và	
giảm	số	lượng	xe	chạy	bằng	xăng	hoặc	
dầu	diesel—được	sử	dụng	ở	California.	
Kết	quả	là	giảm	lượng	xăng	được	sử	
dụng.	Về	lâu	dài,	sự	thay	đổi	này	có	thể	
có	một	số	ảnh	hưởng	tài	chính	khác	nhau	
đối	với	chính	quyền	tiểu	bang	và	địa	
phương,	bao	gồm	giảm	khoản	thu	nhập	
từ	thuế	xăng	dầu	được	sử	dụng	cho	các	
dự	án	giao	thông,	thu	nhập	cao	hơn	từ	
thuế	điện	và	các	ảnh	hưởng	khác	liên	
quan	đến	giảm	ô	nhiễm	không	khí.	Chưa	
chắc	chắn	về	ảnh	hưởng	tài	chính	thực	
của	những	thay	đổi	này,	nhưng	có	thể	là	
mức	ảnh	hưởng	nhỏ	so	với	hàng	trăm	tỷ	
mỹ	kim	mà	chính	quyền	địa	phương	và	
tiểu	bang	chi	hàng	năm	cho	tất	cả	các	
hoạt	động.	
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Có Thể Giảm Chi Phí của Tiểu Bang và Địa 
Phương cho việc Ứng Phó và Phục Hồi Sau 
Cháy Rừng.	Dự	Luật	30	có	thể	giảm	phần	
nào	chi	phí	của	chính	quyền	địa	phương	và	
tiểu	bang	liên	quan	đến	cứu	hỏa,	dọn	dẹp	và	
phục	hồi	nếu	ngân	quỹ	bổ	sung	cho	các	hoạt	
động	liên	quan	đến	cháy	rừng	giúp	giảm	mức	
độ	nghiêm	trọng	của	các	vụ	cháy	rừng	trong	
tương	lai.	Tuy	nhiên,	mọi	khoản	giảm	chi	
phí	đều	sẽ	phụ	thuộc	vào	(1) các	hoạt	động	
liên	quan	đến	cháy	rừng	cụ	thể	sẽ	được	cấp	
ngân	quỹ,	(2) hiệu	quả	của	các	hoạt	động	này	
trong	việc	giảm	mức	độ	nghiêm	trọng	của	
cháy	rừng,	và	(3) mức	độ	nghiêm	trọng	của	
các	vụ	cháy	rừng	xảy	ra	trong	bất	kỳ	năm	cụ	
thể	nào	nếu	như	không	có	những	hành	động	
này.	Tất	cả	các	yếu	tố	này	đều	chưa	chắc	chắn,	
dẫn	đến	quy	mô	của	các	ảnh	hưởng	tài	chính	
tiềm	ẩn	đối	với	chính	quyền	tiểu	bang	và	địa	
phương	không	rõ	ràng.	
Giảm Thu Nhập của Tiểu Bang dành cho Các 
Hoạt Động Khác.	Một	số	người	đóng	thuế	
có	thể	sẽ	thực	hiện	các	bước	để	giảm	số	tiền	
thuế	thu	nhập	mà	họ	phải	trả.	Điều	này	sẽ	làm	
giảm	thu	nhập	hiện	có	của	tiểu	bang	đang	
được	sử	dụng	để	chi	trả	cho	các	hoạt	động	
không	được	cấp	ngân	quỹ	theo	Dự	Luật	30.	
Vẫn	chưa	xác	định	được	mức	độ	xảy	ra	tình	
huống	này	và	khoản	thu	nhập	mà	tiểu	bang	
có	thể	mất	do	điều	này	gây	ra	là	bao	nhiêu.

CẤP NGÂN QUỸ CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH GIẢM Ô NHIỄM KHÔNG 
KHÍ VÀ PHÒNG NGỪA CHÁY RỪNG BẰNG CÁCH TĂNG THUẾ ĐỐI 
VỚI THU NHẬP CÁ NHÂN TRÊN $2 TRIỆU. ĐẠO LUẬT TIÊN KHỞI. 

DỰ LUẬT

30

Có Thể Giảm Các Khoản Tiền cho Các Chương 
Trình Khác của Tiểu Bang để Tuân Thủ Giới 
Hạn Chi Tiêu của Tiểu Bang.	Hiến	Pháp	
California	giới	hạn	số	tiền	mà	tiểu	bang	có	
thể	chi	tiêu,	với	một	số	ngoại	lệ,	chẳng	hạn	
như	ứng	phó	với	các	trường	hợp	khẩn	cấp	và	
xây	dựng	cơ	sở	hạ	tầng.	Trong	những	năm	
gần	đây,	chi	tiêu	của	tiểu	bang	đã	đạt	đến	
giới	hạn	này.	Một	số	chi	tiêu	theo	yêu	cầu	
của	Dự	Luật	30—số	tiền	có	thể	dao	động	từ	
khoảng	$1.5 tỷ	đến	$3 tỷ	hàng	năm—sẽ	được	
tính	vào	giới	hạn	này.	Do	đó,	khi	chi	tiêu	của	
tiểu	bang	đạt	mức	giới	hạn,	dự	luật	này	sẽ	đòi	
hỏi	tiểu	bang	phải	giảm	số	tiền	chi	tiêu	tương	
đương	từ	các	chương	trình	khác	để	“nhường	
chỗ”	cho	khoản	chi	tiêu	cần	thiết	mới	cho	các	
chương	trình	ZEV	và	hoạt	động	liên	quan	đến	
cháy	rừng.

Truy cập https://www.sos.ca.gov/
campaign-lobbying/cal-access-resources/

measure-contributions/2022-ballot-measure-
contribution-totals để lấy danh sách 

các ủy ban chủ yếu được hình thành để ủng 
hộ hoặc phản đối dự luật này.

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

để lấy thông tin về 10 nhà đóng  
góp hàng đầu của ủy ban. 

https://www.sos.ca.gov/campaign-lobbying/cal-access-resources/measure-contributions/2022-ballot-measure-contribution-totals
https://www.sos.ca.gov/campaign-lobbying/cal-access-resources/measure-contributions/2022-ballot-measure-contribution-totals
https://www.sos.ca.gov/campaign-lobbying/cal-access-resources/measure-contributions/2022-ballot-measure-contribution-totals
https://www.sos.ca.gov/campaign-lobbying/cal-access-resources/measure-contributions/2022-ballot-measure-contribution-totals
https://www.fppc.ca.gov/transparency/top‑contributors.html
https://www.fppc.ca.gov/transparency/top‑contributors.html
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★	 TRANH LUẬN ỦNG HỘ DỰ LUẬT 30	 ★

★	 BÁC BỎ TRANH LUẬN ỦNG HỘ DỰ LUẬT 30	 ★
NGƯỜI	DÂN	CALIFORNIA	XỨNG	ĐÁNG	ĐƯỢC	HƯỞNG	BẦU	KHÔNG	
KHÍ	SẠCH.	Đó	là	lý	do	vì	sao	California	đang	chi	hơn	$50	tỷ	cho	khoản	
đầu	tư	vào	khí	hậu	trong	nhiều	năm,	bao	gồm	$10	tỷ	để	đẩy	nhanh	
quá	trình	chuyển	đổi	sang	xe	không	phát	thải	(zero	emission	vehicle,	
ZEV).	California	đang	nỗ	lực	bảo	vệ	các	khu	dân	cư,	các	trang	trại	và	
cộng	đồng	của	chúng	ta	khỏi	tác	động	của	biến	đổi	khí	hậu,	ngăn	
ngừa	ô	nhiễm	và	dập	tắt	các	đám	cháy	rừng.	
NGƯỜI	DÂN	CALIFORNIA	PHẢI	ĐỐI	MẶT	VỚI	TỶ	LỆ	LẠM	PHÁT	CAO	
TRONG	LỊCH	SỬ.	Chúng	ta	không	cần	phải	đối	mặt	với	các	khoản	
thuế	cao	hơn	trị	giá	hàng	tỷ	mỹ	kim.	Trọng	tâm	thu	hẹp	của	Dự	Luật	
30	đặt	ra	hạn	chế	lãi	suất	đặc	biệt	lên	các	loại	thuế	thu	nhập	mới	
này—thường	là	nguồn	tài	trợ	lớn	nhất	cho	các	trường	K-12	và	trường	
cao	đẳng	cộng	đồng	của	California,	khiến	các	loại	thuế	này	không	khả	
dụng	trong	tương	lai.	Thuế	này	không	cung	cấp	ngân	quỹ	cho	việc	
chăm	sóc	sức	khỏe,	an	toàn	công	cộng,	nông	nghiệp	hoặc	các	dịch	vụ	
cho	người	lớn	tuổi	và	người	vô	gia	cư;	và	hầu	như	không	làm	được	gì	
để	giúp	chính	quyền	tiểu	bang	và	địa	phương	tiết	kiệm	cho	tương	lai.
NHỮNG	NGƯỜI	DÂN	CALIFORNIA	CÓ	THU	NHẬP	THẤP	KHÔNG	ĐƯỢC	
ĐẢM	BẢO	RẰNG	ZEV	SẼ	CÓ	GIÁ	CẢ	PHẢI	CHĂNG.	Trong	khi	nhiều	

người	dân	California	đang	phải	vật	lộn	để	trả	tiền	thuê	nhà	và	kiếm	
ăn	thì	Dự	Luật	30	không	đảm	bảo	rằng	các	gia	đình	có	thu	nhập	thấp	
sẽ	có	thể	mua	được	ZEV.	Hầu	hết	ZEV	đều	được	những	người	dân	
California	giàu	có	và	khá	giả	mua.	Dự	Luật	30	không	giải	quyết	được	
sự	bất	bình	đẳng	sâu	sắc	này.
HỘI	ĐỒNG	TÀI	NGUYÊN	KHÔNG	KHÍ	CALIFORNIA	ĐÃ	RA	PHÁN	QUYẾT	
RẰNG	CÁC	CÔNG	TY	CHIA	SẺ	PHƯƠNG	TIỆN	VẬN	CHUYỂN,	BAO	GỒM	
LYFT,	PHẢI	ĐẠT	90%	KHÔNG	PHÁT	THẢI	CHẬM	NHẤT	VÀO	NĂM	2030.	
Thay	vì	chi	trả	phần	công	bằng	của	mình,	LYFT	đã	vận	động	tiểu	bang	
chi	trả	cho	cơ	sở	hạ	tầng	ZEV	và	các	khoản	trợ	cấp	doanh	nghiệp.
Giờ	đây,	LYFT	đã	chi	hơn	$15	triệu	để	tài	trợ	cho	Dự	Luật	30.	Tại	sao?	
Để	người	đóng	thuế	sẽ	chi	trả	hàng	tỷ	mỹ	kim	cho	các	nhu	cầu	nâng	
cấp	ZEV	của	LYFT.	
BỎ	PHIẾU	KHÔNG.	
E. Toby Boyd,	Chủ	Tịch
Hiệp	Hội	Giáo	Viên	California
Jack O’Connell,	Giám	Đốc	Công	Huấn	Tiểu	Bang,	Đã	Về	Hưu

NGƯỜI	DÂN	CALIFORNIA	XỨNG	ĐÁNG	ĐƯỢC	HÍT	THỞ	KHÔNG	KHÍ	
SẠCH	Biến	đổi	khí	hậu	đang	gây	ra	sự	nóng	bức	cực	độ,	hạn	hán	kéo	
dài	và	những	vụ	cháy	rừng	thảm	khốc	đang	cướp	đi	sinh	mạng,	phá	
hủy	nhiều	nhà	cửa	và	gây	thiệt	hại	hàng	chục	tỷ	mỹ	kim	cho	nền	kinh	
tế	của	California.	
Giờ	đây	hỏa	hoạn	xảy	ra	quanh	năm.	California	có	chất	lượng	không	
khí	tồi	tệ	nhất	cả	nước	(báo cáo năm 2022 của Hiệp Hội Phổi Hoa Kỳ).	
Không	khí	ô	nhiễm,	độc	hại	khiến	chúng	ta—đặc	biệt	là	trẻ	em	và	
người	cao	tuổi—tăng	các	nguy	cơ	sức	khỏe	như	hen	suyễn,	đau	tim,	
ung	thư	phổi	và	đột	quỵ.	
Các	chương	trình	hiện	có	không	đủ	để	giải	quyết	mối	đe	dọa	ngày	
càng	tăng	này	đối	với	nền	kinh	tế,	môi	trường	và	sức	khỏe	công	
cộng	của	California.	Chúng	ta	phải	khẩn	trương	hành	động	để	giảm	
hai	nguồn	gây	ô	nhiễm	không	khí	và	gây	ra	khí	nhà	kính	hàng	đầu	ở	
California:	cháy	rừng	và	xe	cộ.	
DỰ	LUẬT	30	SẼ	GIẢM	NHỮNG	VỤ	CHÁY	RỪNG	THẢM	KHỐC	VÀ	
NGUỒN	Ô	NHIỄM	KHÔNG	KHÍ	DO	XE	CỘ	GÂY	RA	Dự	luật	30	cung	cấp	
ngân	quỹ	để	cải	thiện	chất	lượng	không	khí	California	bằng	cách:	
•  Phòng	ngừa	và	dập	tắt	cháy	rừng.	• Hoàn	một	phần	tiền	cho	người	
tiêu	dùng	để	giúp	họ	đủ	khả	năng	mua	những	chiếc	xe	điện	sạch,	
không	phát	thải.	• Tạo	mạng	lưới	các	trạm	sạc	điện	thuận	tiện,	giá	cả	
phải	chăng	trên	toàn	tiểu	bang	dành	cho	xe	điện.	
Dự	luật	này	được	cấp	kinh	phí	nhờ	khoản	tăng	thuế	1.75%	đối	với	khoảng	
35,000	người	dân	California,	những	người	kiếm	được	hơn	$2	triệu	mỗi	
năm.	THU	NHẬP	CÁ	NHÂN	DƯỚI	$2	TRIỆU	KHÔNG	BỊ	ĐÁNH	THUẾ.	
Chỉ	0.2%	người	dân	là	những	người	giàu	có	nhất	sẽ	bị	ảnh	hưởng.	
Thu nhập của doanh nghiệp nhỏ KHÔNG bị đánh thuế.
PHÒNG	NGỪA	CHÁY	RỪNG	VÀ	BẢO	VỆ	NHÀ	CỬA	Dự	Luật	30	cung	
cấp	ngân	quỹ	cho	các	chương	trình	vô	cùng	cần	thiết	để	ngăn	chặn	
những	trận	cháy	rừng	thảm	khốc	và	bảo	vệ	nhà	cửa,	bao	gồm:	
• Quản	lý	rừng	để	giảm	thảm	thực	vật	khô	tiếp	nhiên	liệu	cho	những	
vụ	cháy	rừng	nghiêm	trọng.	• Cải	thiện	không	gian	bảo	vệ	xung	
quanh	nhà	ở	và	các	cơ	sở	kinh	doanh	để	giảm	nguy	cơ	cháy	rừng	lan	
qua	cộng	đồng.	• Tuyển	dụng	và	đào	tạo	lính	cứu	hỏa	của	tiểu	bang	
và	tăng	cường	thiết	bị	chữa	cháy	để	ngăn	chặn	các	đám	cháy	rừng	
trước	khi	chúng	bùng	lên	ngoài	tầm	kiểm	soát.

Những	người	lính	cứu	hỏa	đã	cống	hiến	cuộc	đời	mình	để	bảo	vệ	
chúng	ta—họ	xứng	đáng	được	giúp	đỡ	nhiều	hơn	vì	họ	phải	đối	mặt	
với	những	đám	cháy	ngày	càng	nguy	hiểm.	
DỰ	LUẬT	30:	TRÁCH	NHIỆM	GIẢI	TRÌNH	NGHIÊM	NGẶT	 
• Đặt	hạn	mức	chi	phí	hành	chính.	• Yêu	cầu	Kiểm	Toán	Viên	Tiểu	Bang	
và Kiểm	Soát	Viên	Tiểu	Bang	thực	hiện	kiểm	toán	độc	lập	để	đảm	bảo	
ngân	quỹ	được	chi	tiêu	đúng	mục	đích.	• Nghiêm	cấm	Cơ	Quan	Lập	
Pháp	điều	dụng	ngân	quỹ	cho	các	mục	đích	khác.	• Đưa	ra	các	hình	
phạt	hình	sự	và	tài	chính	đối	với	hành	vi	sử	dụng	sai	ngân	quỹ.
KHIẾN	XE	ĐIỆN	TRỞ	THÀNH	LỰA	CHỌN	GIÁ	CẢ	PHẢI	CHĂNG	HƠN	 
Xăng	quá	đắt	đỏ.	Người	tiêu	dùng	muốn	có	nhiều	lựa	chọn,	nhưng	
nhiều	người	không	đủ	khả	năng	mua	xe	điện.	Dự	Luật	30	HOÀN	MỘT	
PHẦN	TIỀN	TRỰC	TIẾP	VÀ	HỖ	TRỢ	TÀI	CHÍNH	CHO	NGƯỜI	TIÊU	DÙNG	
để	đảm	bảo	các	gia	đình	có	thu	nhập	thấp	và	trung	bình	có	đủ	khả	năng	
mua	xe	điện	nếu	họ	muốn.	Xe	buýt	trường	học,	thiết	bị	nông	trại	và	xe	
tải	đầu	kéo	lớn	cũng	hội	đủ	điều	kiện	để	giúp	giảm	ô	nhiễm	diesel.	
MỞ	RỘNG	CƠ	SỞ	HẠ	TẦNG	SẠC	ĐIỆN	TRÊN	TOÀN	TIỂU	BANG	 
Dự	Luật	30	phát	triển	mạng	lưới	các	trạm	sạc	cần	thiết,	có	giá	cả	phải	
chăng	trên	khắp	tiểu	bang—tạo	ra	hàng	nghìn	công	việc	thân	thiện	với	
môi	trường	với	mức	lương	cao.	Các	nhà	ở,	căn	hộ,	doanh	nghiệp	và	chính	
quyền	địa	phương	hội	đủ	điều	kiện	giúp	đảm	bảo	việc	sạc	điện	cho	xe	hơi	
thuận	tiện	hơn	mua	xăng:	có	sẵn	tại	chỗ	làm,	nhà	ở	và	trong	các	không	
gian	thương	mại	và	công	cộng.	Dự	luật	này	sẽ	nâng	cấp	lưới	điện	để	đảm	
bảo	độ	tin	cậy	khi	chúng	ta	chuyển	đổi	sang	sử	dụng	nhiều	xe	điện	hơn.	
CON	EM	CHÚNG	TA	XỨNG	ĐÁNG	CÓ	MỘT	TƯƠNG	LAI	VỚI	BẦU	
KHÔNG	KHÍ	SẠCH	Với	Dự	Luật	30,	chúng	ta	có	thể	giảm	thiểu	những	
đám	cháy	rừng	nghiêm	trọng	và	phục	hồi	bầu	không	khí	sạch	cho	
California.	Hãy	đồng	hành	cùng	lực	lượng	lính	cứu	hỏa,	y	tá,	bác	
sĩ,	nhà	khoa	học,	các	nhóm	hoạt	động	vì	môi	trường	và	các	doanh	
nghiệp	của	tiểu	bang	trên	khắp	California.	
www.Yeson30.org 
Tim Edwards,	Chủ	Tịch	
Lực	Lượng	Lính	Cứu	Hỏa	Tiểu	Bang	CalFire	
David Tom Cooke, M.D., FACS 
Hiệp	Hội	Phổi	Hoa	Kỳ	
Sherry Jackman,	Phó	Chủ	Tịch	
Liên	Minh	vì	Không	Khí	Sạch	
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CẤP NGÂN QUỸ CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH GIẢM Ô NHIỄM KHÔNG 
KHÍ VÀ PHÒNG NGỪA CHÁY RỪNG BẰNG CÁCH TĂNG THUẾ ĐỐI 
VỚI THU NHẬP CÁ NHÂN TRÊN $2 TRIỆU. ĐẠO LUẬT TIÊN KHỞI.

DỰ LUẬT

30
★	 TRANH LUẬN CHỐNG LẠI DỰ LUẬT 30	 ★

★	 BÁC BỎ TRANH LUẬN CHỐNG LẠI DỰ LUẬT 30	 ★
DỰ	LUẬT	30:	ÍT	CHÁY	RỪNG	HƠN,	KHÔNG	KHÍ	SẠCH	HƠN.	NGÂN	QUỸ	
THU	TỪ	VIỆC	ĐÁNH	THUẾ	CÁC	TỶ	PHÚ. 
Biến	đổi	khí	hậu	đang	gây	ra	thảm	họa	cháy	rừng,	dẫn	đến	mối	đe	dọa	
ngày	càng	tăng	đối	với	tính	mạng,	tài	sản	và	nền	kinh	tế	của	chúng	ta.	
Không	khí	của	California	bị	ô	nhiễm,	đe	dọa	đến	sức	khỏe	của	chúng	ta.
Chính	quyền	tiểu	bang	của	chúng	ta	hành	động	chưa	đủ—ngay	cả	khi	
sử	dụng	thặng	dư	ngân	sách!
Dự	Luật	30	yêu	cầu	0.2%	người	dân	là	những	người	giàu	có	nhất	trả	
phần	công	bằng	của	họ	cho	các	chương	trình	phòng	ngừa	cháy	rừng	
và	giảm	ô	nhiễm	không	khí—để	người	dân	California	được	hít	thở	
trong	bầu	không	khí	sạch.
Dưới	đây	là	sự	thật	về	Dự	Luật	30:
CHỈ	ĐÁNH	THUẾ	THU	NHẬP	CÁ	NHÂN	TRÊN	$2	TRIỆU.	Những	người	
đóng	thuế	có	thu	nhập	dưới	$2	triệu	mỗi	năm	sẽ	không	phải	chi	trả	
tiền	thuế	hoặc	chi	phí	cao	hơn. [Mục 2, 17044(a).]
CẢI	THIỆN	ĐỘ	TIN	CẬY	CỦA	LƯỚI	ĐIỆN	 
• Cung	cấp	hàng	tỷ	mỹ	kim	kinh	phí	cho	việc	nâng	cấp	lưới	điện	và	cơ	
sở	hạ	tầng	để	đảm	bảo	độ	tin	cậy.	• Nghiêm	cấm	các	hành	động	có	
thể	làm	tổn	hại	đến	lưới	điện.	[Mục 1, 80211] 
“Xe	điện	lưu	trữ	điện	năng	có	thể	được	đưa	trở lại	lưới	điện	khi	lưới	
điện	quá	tải,	giúp	ngăn ngừa	tình	trạng	mất	điện.”—Ethan	Elkind,	
Giám	Đốc	Chương	Trình	Khí	Hậu,	Trung	Tâm	Luật,	Năng	Lượng	và	

Môi	Trường	của	Trường	Luật	UC	Berkeley	cho	biết.	
GIÚP	NGƯỜI	TIÊU	DÙNG	TIẾT	KIỆM	TIỀN	KHI	SỬ	DỤNG	XE	HƠI	CHẠY	
BẰNG	ĐIỆN	Nghiên	Cứu	Báo	Cáo	Người	Tiêu	Dùng	năm	2020	cho	thấy	
người	tiêu	dùng	tiết	kiệm	được	$6,000–$10,000	chi	phí	bảo	dưỡng	và	
nhiên	liệu	thấp	hơn	trong	suốt	thời	gian	sử	dụng	xe	điện	so	với	xe	chạy	
bằng	xăng.	Dự	Luật	30	giúp	người	tiêu	dùng	có	đủ	khả	năng	mua	xe	
điện	để	họ	có	thể	TIẾT	KIỆM	TIỀN	XĂNG	và	bảo	dưỡng. [Mục 1, 80221] 
DỰ	LUẬT	30:	LÍNH	CỨU	HỎA	TIỂU	BANG	ỦNG	HỘ,	CÁC	TỶ	PHÚ	PHẢN	ĐỐI	 
Các	tỷ	phú	và	CEO	đứng	sau	việc	phản	đối	dự	luật	sẽ	nói	bất	cứ	điều	
gì	để	tránh	phải	chi	trả	tiền	thuế	cao	hơn—ngay	cả	khi	khoản	chi	trả	
này	được	dùng	cho	cháy	rừng	và	không	khí	sạch.	
Hãy	tìm	hiểu	sự	thật	và	tự	quyết	định:	www.Yeson30.org/getthefacts 
Hãy	đồng	hành	cùng	với	lính	cứu	hỏa	tiểu	bang,	các	nhóm	hoạt	động	
vì	môi	trường,	những	người	bảo	vệ	người	tiêu	dùng	và	các	chuyên	
gia	về	năng	lượng:	bỏ	phiếu	CÓ	cho	Dự	Luật	30.
Mary Creasman,	CEO	
Những	Cử	Tri	Vì	Môi	Trường	California	
Max Baumhefner,	Luật	Sư	Cấp	Cao	trong	lĩnh	vực	Khí	Hậu	và	Năng	
Lượng	Sạch	
Hội	Đồng	Bảo	Vệ	Tài	Nguyên	Thiên	Nhiên
Dr. Jose Pablo Ortiz Partida,	Nhà	Khoa	Học	Khí	Hậu	Cấp	Cao	
Liên	Minh	Các	Nhà	Khoa	Học	Quan	Tâm

DỰ	LUẬT	30	SẼ	TĂNG	TIỀN	THUẾ	LÊN	ÍT	NHẤT	$30	TỶ	VÀ	CÓ	THỂ	LÊN	
ĐẾN	$90	TỶ	TRONG	VÒNG	20	NĂM,	LÀM	TĂNG	CHI	PHÍ	CHO	MỖI	
NGƯỜI	DÂN	CALIFORNIA.	 
Các	gia	đình	ở	California	đang	cảm	thấy	túng	quẫn	bởi	tình	trạng	lạm	
phát	tăng	cao,	cũng	như	giá	xăng,	thực	phẩm	và	nhà	ở	gia	tăng.	Điều	
chúng	ta	không	cần	nhất	lúc	này	là	tiền	thuế	cao	hơn,	đặc	biệt	nếu	
cuộc	suy	thoái	theo	dự	đoán	của	nhiều	nhà	kinh	tế	sẽ	ảnh	hưởng	đến	
các	gia	đình	và	đe	dọa	sinh	kế	của	họ.	
Người	dân	California	đã	phải	trả	thuế	thu	nhập	tiểu	bang	cao	nhất	
và	thuế	xăng	dầu	cao	nhất,	một	trong	những	loại	thuế	bán	hàng	cao	
nhất	và	hàng	ngày	phải	vật	lộn	với	chi	phí	sinh	hoạt	cao	nhất	cả	nước.	
Dự	luật	30	sẽ	là	mức	tăng	thuế	lớn	nhất	ở	California	trong	hơn	một	
thập	kỷ	qua—khi	các	chủ	nhà	và	doanh	nghiệp	nhỏ	phải	chi	trả	mức	
giá	dịch	vụ	tiện	ích	tăng	vọt,	đồng	thời	người	tiêu	dùng	phải	đóng	
thuế	cao	hơn.	
DỰ	LUẬT	30	SẼ	GÂY	ÁP	LỰC	NẶNG	NỀ	LÊN	LƯỚI	ĐIỆN	ĐANG	KHÓ	
KHĂN,	VỐN	ĐÃ	CÓ	NGUY	CƠ	MẤT	ĐIỆN	TẠM	THỜI.	 
Dự	Luật	30	sẽ	bổ	sung	thêm	tối	đa	ba	triệu	xe	không	phát	thải	mới	ở	
California	trong	mười	năm	tới,	có	nghĩa	là	tiểu	bang	sẽ	cần	phải	tăng	
công	suất	của	lưới	điện	hiện	tại	để	xử	lý	số	lượng	xe	tăng	cao	này.	
Khoản	chi	phí	này	KHÔNG	được	bao	gồm	trong	Dự	Luật	30	và	những	
người	đóng	tiền	dịch	vụ	tiện	ích	thông	thường	(những	người	vốn	đã	
trả	một	trong	những	mức	giá	cao	nhất	cả	nước)	có	thể	sẽ	phải	trả	
khoản	phí	đó.	Chi	phí	dịch	vụ	tiện	ích	có	thể	tăng	vọt	và	những	người	
đóng	tiền	có	thể	phải	trả	hóa	đơn	tiền	điện	cao	hơn	nhiều	mỗi	tháng.	
Lưới	điện	của	California	vốn	đã	chịu	áp	lực	nặng	nề	vào	mỗi	mùa	
hè—mới	chỉ	cách	đây	hai	năm,	nhiều	người	dân	California	đã	phải	
chịu	cảnh	mất	điện	tạm	thời.	Lưới	điện	của	chúng	ta	vốn	đã	đạt	mức	
giới	hạn	trong	những	tháng	hè	và	Dự	Luật	30	sẽ	làm	tăng	nhu	cầu,	
do	đó	nguy	cơ	mất	điện	tạm	thời	sẽ	trở	nên	tồi	tệ	hơn	nữa.	

CALIFORNIA	HIỆN	ĐANG	ĐỔ	HÀNG	TỶ	MỸ	KIM	VÀO	CÁC	CHƯƠNG	
TRÌNH	XE	ĐIỆN. 
Việc	tăng	thêm	khoản	thu	nhập	từ	thuế	mới	là	điều	không	cần	thiết.	
Thặng	dư	ngân	sách	của	Tiểu	Bang	đã	tăng	lên	$97.5	tỷ	trong	năm	
nay.	Tiểu	bang	đã	xây	dựng	một	kế	hoạch	chi	tiêu	nhằm	đảm	bảo	việc	
áp	dụng	nhanh	chóng	các	xe	không	phát	thải	mà	không	tăng	thuế	
cũng	như	không	đe	dọa	đến	sự	ổn	định	của	lưới	điện,	và	đã	dành	
$10	triệu	trong	ngân	sách	để	đạt	những	mục	tiêu	này.	Nếu	cần	thêm	
kinh	phí,	có	thể	sử	dụng	thặng	dư	ngân	sách	của	tiểu	bang—thay	vì	
tăng	thêm	nhiều	loại	thuế	mới.	
CHI	PHÍ	BỔ	SUNG	DÀNH	CHO	PHÒNG	CHỐNG	CHÁY	RỪNG	CÓ	THỂ	
DỄ	DÀNG	ĐƯỢC	CHI	TRẢ	TỪ	THẶNG	DƯ	NGÂN	SÁCH	CỦA	TIỂU	BANG. 
California	hiện	chi	hàng	tỷ	mỹ	kim	mỗi	năm	cho	việc	phòng	chống	và	
dập	tắt	cháy	rừng.	Sử	dụng	một	phần	trong	khoản	thặng	dư	$97.5	tỷ	
của	tiểu	bang,	gần	$4	tỷ	đã	được	chi	cho	việc	phòng	chống	cháy	rừng	
trong	năm	nay—với	hơn	một	nghìn	lính	cứu	hỏa	mới.	Đạo	luật	tiên	
khởi	này	sẽ	tạo	ra	một	khoản	tăng	nhỏ	cho	ngân	sách	của	họ,	một	
khoản	tiền	có	thể	dễ	dàng	được	tài	trợ	từ	thặng	dư	ngân	sách	của	
tiểu	bang.
HÃY	ĐỒNG	HÀNH	CÙNG	VỚI	NHỮNG	NGƯỜI	ĐÓNG	THUẾ,	GIÁO	VIÊN	
VÀ	CÁC	DOANH	NGHIỆP	NHỎ	TỪ	CHỐI	KHOẢN	TĂNG	THUẾ	KHÔNG	
CẦN	THIẾT	NÀY,	ĐÂY	LÀ	KHOẢN	TĂNG	CÓ	THỂ	KHIẾN	LƯỚI	ĐIỆN	CỦA	
CHÚNG	TA	GẶP	RỦI	RO!	
Jon Coupal,	Chủ	Tịch
Hiệp	Hội	Người	Đóng	Thuế	Howard	Jarvis	
Betty Jo Toccoli,	Chủ	Tịch
Hiệp	Hội	Doanh	Nghiệp	Nhỏ	California	
Joe Coto,	Chủ	Tịch
Hành	Động	Người	La-tinh	Hợp	Nhất	
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THÔNG TIN CƠ SỞ 
SẢN PHẨM THUỐC LÁ 
Sản	phẩm	thuốc	lá	bao	gồm	nhiều	loại:	

• Thuốc Lá Điếu.	Hút	thuốc	lá	điếu	là	
cách	thường	thấy	khi	sử	dụng	thuốc	lá.	
Ngoài	hương	vị	thuốc	lá	tự	nhiên,	thuốc	
lá	điếu	còn	có	thể	có	hương	vị	tinh	dầu	
bạc	hà.	

• Hệ Thống Phân Phối Nicotine Điện Tử 
(Electronic Nicotine Delivery Systems, 
ENDS)	Các	thiết	bị	chạy	bằng	pin	này	
(chẳng	hạn	như	thuốc	lá	điện	tử,	xì	gà	
điện	tử,	vape,	vape	dạng	bút,	buồng	
chứa	tinh	dầu,	buồng	đốt	và	mod)	biến	
đổi	dung	dịch	đặc	biệt	chứa	nicotine	
thành	sol	khí.	Người	dùng	sẽ	hít	sol	khí.	
Dung	dịch	này	có	thể	chứa	các	hương	vị	
không	giống	thuốc	lá	như	hương	vị	trái	
cây	hoặc	bạc	hà.	Ngoài	ra,	người	dùng	
cũng	có	thể	thêm	các	hương	vị	riêng.

• Sản Phẩm Thuốc Lá Khác.	Các	sản	phẩm	
thuốc	lá	khác	có	thể	được	dùng	bằng	
cách	hút,	hít,	nhai	hoặc	cách	khác.	Các	
sản	phẩm	này	bao	gồm	xì	gà,	thuốc	lá	
nhai,	thuốc	lá	sợi,	thuốc	lá	shisha	(thường	
được	dùng	trong	bình	hookah,	một	loại	
đường	ống	nước),	thuốc	lá	không	khói,	
thuốc	lá	được	làm	nóng	và	túi	nicotine.	
Tương	tự	như	ENDS,	các	sản	phẩm	này	
có	thể	có	hương	vị	không	giống	thuốc	lá.

VIỆC SỬ DỤNG THUỐC LÁ Ở CALIFORNIA
Theo	dữ	liệu	khảo	sát,	khoảng	10 phần	trăm	
người	trưởng	thành	và	thanh	thiếu	niên	ở	
California	sử	dụng	các	sản	phẩm	thuốc	lá.	Các	
cuộc	khảo	sát	cho	thấy	người	trưởng	thành	hút	
thuốc	lá	điếu	thường	xuyên	hơn	nhiều	so	với	
thanh	thiếu	niên	và	thanh	thiếu	niên	sử	dụng	
các	sản	phẩm	ENDS	nhiều	hơn	người	trưởng	
thành.	Các	cuộc	khảo	sát	cho	thấy	rằng	trong	
số	những	người	hút	thuốc	lá	điếu,	khoảng	

Bỏ	phiếu	“Có”	chấp	thuận	(và	cho	phép	có	
hiệu	lực)	một	luật	do	Cơ	Quan	Lập	Pháp	Tiểu	
Bang	ban	hành	vào	năm	2020,	trong	đó:
• Cấm	bán	lẻ	một	số	sản	phẩm	thuốc	
lá	có	hương	vị	nhất	định	(bao	gồm	
nhưng	không	giới	hạn	ở	thuốc	lá	điếu,	
thuốc	lá	điện	tử,	thuốc	lá	nhai	và	thuốc	
lá	hít)	và	chất	tăng	cường	hương	vị	cho	
thuốc	lá.

• Không	cấm	một	số	loại	xì	gà	cao	cấp	thủ	
công,	thuốc	lá	sợi	(không	dùng	để	làm	
thuốc	lá	điếu)	và	các	sản	phẩm	thuốc	
lá	shisha	(nếu	do	nhà	bán	lẻ	thuốc	lá	
hookah	đáp	ứng	các	điều	kiện	cụ	thể).

Bỏ	phiếu	“Không”	bác	bỏ	luật	và	ngăn	luật	
có	hiệu	lực.

PHẦN TÓM LƯỢC CỦA PHÂN TÍCH VIÊN 
LẬP PHÁP VỀ ƯỚC TÍNH TÁC ĐỘNG TÀI 
CHÍNH RÒNG ĐỐI VỚI CHÍNH QUYỀN TIỂU 
BANG VÀ ĐỊA PHƯƠNG:
• Thu	nhập	thuế	thuốc	lá	của	tiểu	bang	
giảm	từ	hàng	chục	triệu	mỹ	kim	mỗi	
năm	xuống	khoảng	$100	triệu	mỗi	năm.

PHÂN TÍCH CỦA PHÂN TÍCH VIÊN LẬP PHÁP

Nội dung dự luật này có thể được tìm thấy trên trang 121 và trang mạng của Ngoại 
Trưởng tại voterguide.sos.ca.gov.
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20 phần	trăm	người	trưởng	thành	và	khoảng	
50 phần	trăm	thanh	thiếu	niên	sử	dụng	thuốc	
lá	điếu	hương	vị	tinh	dầu	bạc	hà.	Ngoài	ra,	các	
cuộc	khảo	sát	cũng	cho	thấy	phần	lớn	người	
dùng	ENDS	(cả	người	trưởng	thành	và	thanh	
thiếu	niên)	sử	dụng	các	sản	phẩm	có	hương	vị.	

QUY CHẾ VỀ THUỐC LÁ
Tình	trạng	sử	dụng	thuốc	lá	và	hút	thuốc	thụ	
động	làm	gia	tăng	nguy	cơ	mắc	các	vấn	đề	
về	sức	khỏe	như	ung	thư,	bệnh	tim,	đột	quỵ,	
bệnh	về	đường	hô	hấp	và	các	biến	chứng	
khi	mang	thai.	Chính	quyền	địa	phương,	tiểu	
bang	và	liên	bang	đã	áp	dụng	nhiều	luật	và	
quy	chế	nhằm	bảo	vệ	cộng	đồng	khỏi	những	
ảnh	hưởng	có	hại	đến	sức	khỏe	của	thuốc	lá.
Chính Quyền Liên Bang Quản Lý Các Sản Phẩm 
Thuốc Lá.	Luật	liên	bang	đã	phê	chuẩn	năm	
2009	trao	cho	Cơ	Quan	Quản	Lý	Thực	Phẩm	và	
Dược	Phẩm	(Food	and	Drug	Administration,	
FDA)	liên	bang	quyền	quản	lý	hoạt	động	sản	
xuất,	tiếp	thị,	bán	và	phân	phối	các	sản	phẩm	
thuốc	lá.	Luật	liên	bang	cũng	yêu	cầu	FDA	
duyệt	xét	và	cấp	phép	cho	các	sản	phẩm	thuốc	
lá	mới,	chẳng	hạn	như	ENDS,	trước	khi	chúng	
có	thể	được	bán	một	cách	hợp	pháp.	Các	quy	
chế	liên	bang	ảnh	hưởng	cụ	thể	đến	các	sản	
phẩm	thuốc	lá	có	hương	vị	bao	gồm:

• Luật Liên Bang Cấm Thuốc Lá Điếu Có 
Hương Vị, Trừ Hương Vị Tinh Dầu Bạc Hà. 
Bắt	đầu	vào	năm	2009,	luật	liên	bang	đã	
cấm	thuốc	lá	điếu	có	hương	vị	không	giống	
thuốc	lá,	trừ	hương	vị	tinh	dầu	bạc	hà.	

• Quy Định Được Kiến Nghị Gần Đây của 
FDA Cấm Thuốc Lá Điếu Có Hương Vị 
Tinh Dầu Bạc Hà.	Vào	tháng	4	năm	2022,	
FDA	đã	kiến	nghị	(1) cấm	thuốc	lá	điếu	có	
hương	vị	tinh	dầu	bạc	hà	và	(2) cấm	tất	cả	
xì	gà	có	hương	vị	không	giống	thuốc	lá.	
FDA	hiện	đang	quyết	định	xem	có	thông	
qua	các	quy	định	cấm	này	không.

• FDA Tiếp Tục Duyệt Xét Các Đơn Yêu 
Cầu Hợp Pháp Hóa Hoạt Động Bán Sản 
Phẩm Thuốc Lá Mới.	Tính	đến	tháng	
6	năm	2022,	FDA	đã	cho	phép	42	sản	
phẩm	thuốc	lá	mới—23	sản	phẩm	ENDS	
(thuốc	lá	có	hương	vị	hoặc	không	hương	
vị)	và	19	sản	phẩm	thuốc	lá	khác	(có	
hương	vị	tinh	dầu	bạc	hà,	bạc	hà	hoặc	
lộc	đề	xanh	hoặc	không	có	hương	vị).	
FDA	đã	từ	chối	hơn	1	triệu	sản	phẩm	
ENDS	có	hương	vị	không	giống	thuốc	lá.

• FDA Đã Thực Hiện Một Số Biện Pháp 
Nhằm Hạn Chế Việc Tiếp Cận Các Sản 
Phẩm ENDS. Năm	2020,	FDA	đã	bắt	đầu	
thi	hành	luật	phản	đối	một	số	sản	phẩm	
ENDS	trái	phép,	bao	gồm	các	sản	phẩm	
ENDS	nhắm	đến	thanh	thiếu	niên.	

Chính Quyền Địa Phương và Tiểu Bang Có 
Thể Đưa Ra Các Quy Định Bổ Sung đối với 
Thuốc Lá.	Mặc	dù	không	thể	thay	đổi	các	tiêu	
chuẩn	của	sản	phẩm,	chính	quyền	địa	phương	
và	tiểu	bang	có	thể	bổ	sung	thêm	các	quy	
định	nghiêm	ngặt	hơn	đối	với	thuốc	lá.	Ví	dụ:	
California	đã	nâng	độ	tuổi	tối	thiểu	được	phép	
mua	thuốc	lá	từ	18	lên	21	vào	năm	2016,	vài	
năm	trước	khi	chính	quyền	liên	bang	áp	dụng	
quy	định	này	trên	toàn	quốc	vào	năm	2019.	
Nhiều Chính Quyền Địa Phương Đã Cấm Bán 
Một Số Sản Phẩm Thuốc Lá Có Hương Vị. 
Khoảng	một	phần	ba	người	dân	California	sống	
trong	các	khu	vực	có	quy	định	cấm	bán	một	số	
sản	phẩm	thuốc	lá	có	hương	vị.	Đa	số	các	chính	
sách	địa	phương	này	đều	bao	gồm	quy	định	cấm	
bán	thuốc	lá	điếu	có	hương	vị	tinh	dầu	bạc	hà.	

THU NHẬP THUẾ THUỐC LÁ CỦA TIỂU BANG
Thu Nhập Thuế Thuốc Lá của Tiểu Bang Cấp 
Kinh Phí cho Nhiều Chương Trình.	California	
đánh	thuế	thuốc	lá	lên	thuốc	lá	điếu,	ENDS	và	
các	sản	phẩm	thuốc	lá	khác.	Năm	ngoái,	thuế	
thuốc	lá	của	tiểu	bang	đã	tăng	khoảng	$2 tỷ.	

CUỘC TRƯNG CẦU DÂN Ý ĐỐI VỚI LUẬT 2020 VỀ CẤM  
BÁN LẺ MỘT SỐ SẢN PHẨM THUỐC LÁ CÓ HƯƠNG VỊ.

DỰ LUẬT
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Những	dự	luật	trên	lá	phiếu	đã	được	cử	tri	phê	
chuẩn	trước	đây	hướng	phần	lớn	các	khoản	
thu	nhập	này	vào	các	chương	trình	cụ	thể.	
Hình 1	liệt	kê	các	lĩnh	vực	chương	trình	chính	
được	cấp	kinh	phí	từ	các	khoản	thu	nhập	này.
Như	thể	hiện	trong	hình,	phần	lớn	thu	nhập	
thuế	thuốc	lá	của	tiểu	bang	đưa	vào	các	
chương	trình	chăm	sóc	sức	khỏe.	Ví	dụ:	Thuế	
thuốc	lá	là	một	trong	nhiều	nguồn	tài	trợ	cho	
chương	trình	Medi-Cal.	(Chương	trình	Medicaid	
liên	bang-tiểu	bang,	hay	còn	gọi	là	Medi-Cal	tại	
California,	cung	cấp	bảo	hiểm	y	tế	cho	cư	dân	
California	có	thu	nhập	thấp	hội	đủ	điều	kiện.)	
Thuế	thuốc	lá	cũng	cấp	kinh	phí	cho	các	nỗ	lực	
kiểm	soát	thuốc	lá,	chẳng	hạn	như	ngăn	chặn	
việc	bán	thuốc	lá	cho	thanh	thiếu	niên.

NỖ LỰC GẦN ĐÂY ĐỂ CẤM THUỐC LÁ CÓ 
HƯƠNG VỊ
Năm	2020,	Cơ	Quan	Lập	Pháp	đã	thông	qua	
và	Thống	Đốc	đã	ký	luật—Dự	Luật	Thượng	
Viện	(Senate	Bill,	SB)	793—cấm	các	cửa	hàng	
trực	tiếp	và	máy	bán	hàng	bán	đa	số	các	sản	
phẩm	thuốc	lá	có	hương	vị	và	chất	tăng	cường	
hương	vị	cho	sản	phẩm	thuốc	lá.	Luật	này	đã	
không	có	hiệu	lực	do	cuộc	trưng	cầu	dân	ý	về	
luật	đủ	điều	kiện	được	bỏ	phiếu.	Khi	một	cuộc	
trưng	cầu	dân	ý	về	luật	mới	của	tiểu	bang	đủ	
điều	kiện	được	bỏ	phiếu,	luật	này	sẽ	được	giữ	
nguyên	cho	đến	khi	cử	tri	quyết	định	xem	có	
nên	đưa	luật	này	vào	áp	dụng	hay	không.	

KIẾN NGHỊ
Dự	Luật	31	là	cuộc	trưng	cầu	dân	ý	về	
SB 793	năm	2020.	

Ý NGHĨA CỦA VIỆC BỎ PHIẾU "CÓ" VÀ 
"KHÔNG"
Bỏ	phiếu	“có”	cho	cuộc	trưng	cầu	dân	ý	này	
nghĩa	là	SB 793	sẽ	có	hiệu	lực.	Bỏ	phiếu	
“không”	nghĩa	là	SB 793	sẽ	không	có	hiệu	lực.	
Phần	dưới	đây	sẽ	mô	tả	chi	tiết	hơn	về	SB 793.	

NHỮNG ĐIỀU KHOẢN CHÍNH TRONG DỰ 
LUẬT 31 (SB 793)
Cấm Bán Phần Lớn Các Sản Phẩm Thuốc Lá 
Có Hương Vị và Chất Tăng Cường Hương Vị 
cho Sản Phẩm Thuốc Lá.	Dự	Luật	31	(SB 793)	
cấm	các	cửa	hàng	trực	tiếp	và	máy	bán	
hàng	bán	phần	lớn	các	sản	phẩm	thuốc	lá	
có	hương	vị	hoặc	chất	tăng	cường	hương	
vị	cho	sản	phẩm	thuốc	lá.	Dự	luật	này	
không	cấm	bán	và	sử	dụng	thuốc	lá	shisha	
(hookah),	một	số	loại	xì	gà	hoặc	thuốc	lá	sợi	
tại	một	số	cửa	hàng,		
Định Nghĩa Các Sản Phẩm Thuốc Lá Có 
Hương Vị. Dự	Luật	31	định	nghĩa	các	sản	
phẩm	thuốc	lá	có	hương	vị	là	các	sản	phẩm	
thuốc	lá	có	hương	vị	khác	không	phải	
hương	vị	thuốc	lá	thông	thường.	Ví	dụ:	
Có thể	bao	gồm	các	hương	vị	như	trái	cây,	
bạc	hà,	tinh	dầu	bạc	hà,	mật	ong,	sô	cô	la	
hoặc	vani.	Dự	luật	này	định	nghĩa	chất	tăng	
cường	hương	vị	cho	sản	phẩm	thuốc	lá	là	
thứ	tạo	hương	vị	khi	được	thêm	vào	sản	
phẩm	thuốc	lá.
Phạt $250 cho Mỗi Hành Vi Vi Phạm. 
Dự Luật	31	phạt	chủ	cửa	hàng	và	chủ	máy	
bán	hàng	$250	tiền	phạt	cho	mỗi	hành	vi	vi	
phạm	các	yêu	cầu	được	mô	tả	ở	trên.

Hình 1

Các Lĩnh Vực trong Chương Trình Được Cấp Ngân  

Quỹ từ Thu Nhập Thuế Thuốc Lá của Tiểu Bang

Lĩnh Vực trong Chương Trình Tỷ Lệ Thu Nhập Năm Trước   

Chăm sóc sức khỏe 56%
Chương trình mầm non 21
Kiểm soát thuốc lá 12
Nghiên cứu y khoa 4

Lĩnh vực khác 7



31

Để	biết	toàn	bộ	nội	dung	của	Dự	Luật	31,	vui	lòng	xem	trang	121.	 Phân	Tích | 47

PHÂN TÍCH CỦA PHÂN TÍCH VIÊN LẬP PHÁP T I Ế P  T H E O

ẢNH HƯỞNG TÀI CHÍNH
Thu Nhập Thuế Thuốc Lá Giảm Đi. 
Dự	Luật	31	có	thể	sẽ	làm	thu	nhập	thuế	
thuốc	lá	của	tiểu	bang	giảm	từ	hàng	chục	
triệu	mỹ	kim	xuống	khoảng	$100 triệu	mỗi	
năm.	(Năm	ngoái,	thu	nhập	thuế	thuốc	
lá	của	tiểu	bang	là	khoảng	$2 tỷ.)	Khoản	
tổn	thất	thu	nhập	này	có	thể	làm	giảm	các	
nguồn	kinh	phí	cấp	cho	các	loại	chương	
trình	đã	liệt	kê	trong	Hình 1,	chẳng	hạn	như	
chăm	sóc	sức	khỏe.
Quy	mô	khoản	tổn	thất	thu	nhập	này	phụ	
thuộc	phần	lớn	vào	cách	người	tiêu	dùng	
phản	ứng	với	dự	luật	này.	Một	số	phản	
ứng—chẳng	hạn	như	người	tiêu	dùng	
chuyển	từ	sản	phẩm	có	hương	vị	sang	
không	có	hương	vị—có	thể	ít	ảnh	hưởng	
đến	khoản	thu	nhập	thuế	thuốc	lá.	Một	số	
phản	ứng	khác—chẳng	hạn	như	người	tiêu	
dùng	hoàn	toàn	dừng	sử	dụng	thuốc	lá—có	
thể	làm	giảm	khoản	thu	nhập	thuế	thuốc	lá.	
Nếu	đa	số	mọi	người	phản	ứng	theo	cách	
thứ	hai	thì	khoản	tổn	thất	thu	nhập	có	thể	
rơi	vào	khoảng	$100 triệu	mỗi	năm.	Nếu	ít	
người	phản	ứng	theo	cách	thứ	hai	thì	khoản	
tổn	thất	thu	nhập	có	thể	rơi	vào	mức	thấp	
của	hàng	chục	triệu	mỹ	kim	mỗi	năm.	Cách	
người	tiêu	dùng	phản	ứng	với	dự	luật	này	
là	không	chắc	chắn,	do	đó	chỉ	có	thể	đưa	ra	
phạm	vi	các	khoản	tổn	thất	thu	nhập	có	thể	
xảy	ra.	(Như	đã	lưu	ý	trước	đó,	FDA	đã	kiến	
nghị	cấm	thuốc	lá	điếu	hương	vị	tinh	dầu	
bạc	hà	và	xì	gà	có	hương	vị.	Nếu	FDA	thông	
qua	quy	định	cấm	này,	khoản	tổn	thất	thu	
nhập	do	dự	luật	có	thể	thấp	hơn.)

CUỘC TRƯNG CẦU DÂN Ý ĐỐI VỚI LUẬT 2020 VỀ CẤM 
BÁN LẺ MỘT SỐ SẢN PHẨM THUỐC LÁ CÓ HƯƠNG VỊ.

DỰ LUẬT
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Những Thay Đổi Không Chắc Chắn về Chi 
Phí Chăm Sóc Sức Khỏe của Chính Quyền 
Địa Phương và Tiểu Bang.	Chính	quyền	
địa	phương	và	tiểu	bang	thanh	toán	chi	
phí	chăm	sóc	sức	khoẻ	cho	nhân	viên	của	
họ	và	cho	những	người	có	thu	nhập	thấp	
đủ	điều	kiện.	Dự	Luật	31	có	thể	giảm	thiểu	
tình	trạng	sử	dụng	thuốc	lá,	giúp	mọi	người	
khỏe	mạnh	hơn.	Trước	mắt,	sức	khỏe	tốt	
có	thể	giúp	chính	quyền	địa	phương	và	tiểu	
bang	giảm	thiểu	một	số	chi	phí	chăm	sóc	
sức	khỏe.	Khoản	tiền	tiết	kiệm	là	không	
chắc	chắn.	Theo	thời	gian,	sức	khỏe	tốt	có	
thể	kéo	dài	tuổi	thọ	của	một	số	người	và	
dẫn	đến	tăng	chi	phí	chăm	sóc	sức	khỏe.	
Do	dự	luật	này	có	thể	giúp	chính	quyền	địa	
phương	và	tiểu	bang	tiết	kiệm	chi	phí	chăm	
sóc	sức	khỏe	lẫn	tăng	chi	phí	chăm	sóc	sức	
khỏe	theo	thời	gian,	nên	sự	thay	đổi	thực	sự	
về	lâu	về	dài	đối	với	các	chi	phí	chăm	sóc	sức	
khỏe	của	chính	quyền	địa	phương	và	tiểu	
bang	là	không	chắc	chắn.

Truy cập https://www.sos.ca.gov/
campaign-lobbying/cal-access-resources/

measure-contributions/2022-ballot-measure-
contribution-totals để lấy danh sách 

các ủy ban chủ yếu được hình thành để ủng 
hộ hoặc phản đối dự luật này.

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

để lấy thông tin về 10 nhà đóng  
góp hàng đầu của ủy ban. 

https://www.sos.ca.gov/campaign-lobbying/cal-access-resources/measure-contributions/2022-ballot-measure-contribution-totals
https://www.sos.ca.gov/campaign-lobbying/cal-access-resources/measure-contributions/2022-ballot-measure-contribution-totals
https://www.sos.ca.gov/campaign-lobbying/cal-access-resources/measure-contributions/2022-ballot-measure-contribution-totals
https://www.sos.ca.gov/campaign-lobbying/cal-access-resources/measure-contributions/2022-ballot-measure-contribution-totals
https://www.fppc.ca.gov/transparency/top‑contributors.html
https://www.fppc.ca.gov/transparency/top‑contributors.html
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DỰ LUẬT CUỘC TRƯNG CẦU DÂN Ý ĐỐI VỚI LUẬT 2020 VỀ CẤM BÁN 
LẺ MỘT SỐ SẢN PHẨM THUỐC LÁ CÓ HƯƠNG VỊ.31

★	 TRANH LUẬN ỦNG HỘ DỰ LUẬT 31	 ★

★	 BÁC BỎ TRANH LUẬN ỦNG HỘ DỰ LUẬT 31	 ★
DỰ	LUẬT	31	LÀ	LUẬT	CẤM	và	CẤM	KHÔNG	BAO	GIỜ	HIỆU	QUẢ	
Tất	cả	chúng	ta	đều	đồng	ý	rằng	trẻ	em	không	nên	sử	dụng	
thuốc	lá.	Đó	là	lý	do	tại	sao	ở	California,	bán	thuốc	lá—bao	gồm	
vape—cho	người	dưới	21	tuổi	là	bất	hợp	pháp.	
Dự	Luật	31	là	luật	cấm	dành	cho	người	trưởng	thành	và	cấm	
chưa	bao	giờ	hiệu	quả—cấm	đã	không	hiệu	quả	với	rượu	bia	
hay	cần	sa	và	cũng	sẽ	không	hiệu	quả	bây	giờ.	
DỰ	LUẬT	31	SẼ	LÀM	MỌI	CHUYỆN	TỒI	TỆ	HƠN	
Những	người	ủng	hộ	tuyên	bố	rằng	Dự	Luật	31	sẽ	làm	giảm	
tình	trạng	thanh	niên	sử	dụng	thuốc	lá,	nhưng	kinh	nghiệm	cho	
thấy	điều	này	có	thể	phản	tác	dụng.	Trong	khi	San	Francisco	
thông	qua	quy	định	cấm	hương	vị	tương	tự	sau	khi	hứa	hẹn	
giúp	tình	trạng	thanh	niên	sử	dụng	thuốc	lá	giảm	đáng	kể,	
nghiên	cứu	của	Đại	Học	Yale	lại	cho	thấy	số	lượng	học	sinh	
trung	học	phổ	thông	hút	thuốc	lá	điếu	TĂNG	đáng	kể.	
DỰ	LUẬT	31	SẼ	SINH	RA	NHIỀU	TỘI	PHẠM	HƠN	
Nghiên	cứu	cho	thấy	gần	một	nửa	lượng	thuốc	lá	điếu	tiêu	thụ	
ở	California	đến	từ	các	nguồn	phi	pháp.	Dự	Luật	31	sẽ	làm	hoạt	
động	buôn	lậu	phi	pháp	và	thị	trường	hàng	giả	gia	tăng	và	thậm	
chí	buộc	nhiều	hoạt	động	kinh	doanh	thuốc	lá	hơn	gia	nhập	vào	
thị	trường	ngầm	do	các	băng	nhóm	tội	phạm	có	tổ	chức	kiểm	

soát.	Dự	Luật	31	sẽ	làm	gia	tăng	số	lượng	tội	phạm—đặc	biệt	là	ở	
các	cộng	đồng	thiểu	số	yêu	thích	hương	vị	tinh	dầu	bạc	hà.	
DỰ	LUẬT	31	SẼ	LÀM	GIẢM	THU	NHẬP	THUẾ	VÀ	CẮT	GIẢM	CÁC	
DỊCH	VỤ	THIẾT	YẾU	
Dự	Luật	31	sẽ	giảm	khoản	thu	nhập	thuế	của	tiểu	bang	xuống	
$1	tỷ	trong	bốn	năm	tới—cắt	giảm	ngân	quỹ	cho	các	dịch	vụ	
chăm	sóc	sức	khỏe,	giáo	dục,	chương	trình	cho	người	cao	niên	
và	thi	hành	luật.	
GIÁO	DỤC	CÔNG	TỐT	HƠN	DỰ	LUẬT	31	
Luật	và	các	chiến	dịch	giáo	dục	công	hiện	tại	đang	phát	huy	tác	
dụng.	Theo	Trung	Tâm	Kiểm	Soát	&	Phòng	Ngừa	Dịch	Bệnh	và	
Cơ	Quan	Quản	Lý	Thực	Phẩm	và	Dược	Phẩm	(Food	and	Drug	
Administration,	FDA),	số	lượng	thanh	niên	hút	vape	giảm	59%	
trong	ba	năm	qua	và	số	lượng	thanh	niên	hút	thuốc	đã	giảm	
xuống	mức	thấp	nhất	mọi	thời	đại	còn	1.9%.	
Cấm	không	bao	giờ	có	tác	dụng.	Đừng	lặp	lại	sai	lầm	lần	nữa.	
BỎ	BIẾU	KHÔNG	CHO	DỰ	LUẬT	31	
Yasha Nikitin,	Cảnh	Sát	Viên	California
Clint Olivier,	Giám	Đốc	Điều	Hành	
Liên	Đoàn	Doanh	Nghiệp	Central	Valley	
Pat Fong Kushida,	Chủ	Tịch
Phòng	Thương	Mại	CalAsian

BỎ	PHIẾU	CÓ	CHO	DỰ	LUẬT	31.	Mạng	Lưới	Hành	Động	Vì	Ung	
Thư	của	Hiệp	Hội	Ung	Thư	Hoa	Kỳ,	Hiệp	Hội	Phổi	Hoa	Kỳ	tại	
California	và	Hiệp	Hội	Tim	Mạch	Hoa	Kỳ	ủng	hộ	bỏ	phiếu	Có	cho	
Dự	Luật	31	vì	dự	luật	này	sẽ	cứu	mạng	người.	
Bỏ	phiếu	Có	cho	Dự	Luật	31	bảo	vệ	trẻ	em	bằng	việc	chấm	dứt	
kinh	doanh	sản	phẩm	thuốc	lá	có	hương	vị	kẹo,	bao	gồm	thuốc	
lá	điếu	điện	tử	và	thuốc	lá	điếu	hương	vị	bạc	hà-tinh	dầu	bạc	
hà.	Big	Tobacco	(Gã	Khổng	Lồ	Thuốc	Lá)	sử	dụng	sản	phẩm	
có	hương	vị	kẹo	để	nhắm	đến	đối	tượng	trẻ	em—bao	gồm	kẹo	
cotton,	sô	cô	la,	dâu	tây	và	bạc	hà-tinh	dầu	bạc	hà—và	dụ	trẻ	
vào	con	đường	nghiện	nicotine	suốt	đời.	
Trên	thực	tế,	4	trên	5	trẻ	em	sử	dụng	thuốc	lá	đã	bắt	đầu	bằng	
sản	phẩm	có	hương	vị.	
Tìm	hiểu	thêm	về	các	sự	thật	tại	VoteYesOn31.com 
BỎ PHIẾU CÓ CHO DỰ LUẬT 31 BẢO VỆ TRẺ EM KHÔNG DÍNH VÀO 
CHẤT NICOTINE GÂY NGHIỆN CAO 
Các	công	ty	thuốc	lá	sử	dụng	hương	vị	kẹo	để	che	giấu	chất	
nicotine	mạnh,	một	loại	thuốc	gây	nghiện	cao,	đặc	biệt	nguy	
hiểm	đối	với	trẻ	em,	gây	hại	cho	sự	phát	triển	của	não	bộ	và	ảnh	
hưởng	đến	khả	năng	tập	trung,	tâm	trạng	và	khả	năng	kiểm	
soát	xung	động	của	trẻ.	Bỏ	phiếu	Có	cho	Dự	Luật	31,	chúng	ta	có	
thể	ngăn	Big	Tobacco	sử	dụng	hương	vị	để	dụ	trẻ	em	dính	vào	
nicotine	và	hưởng	lợi	từ	việc	nghiện	ngập,	bệnh	tật	và	cái	chết.	
• Tại	California,	hầu	hết	tất	cả	học	sinh	trung	học	phổ	thông	
dùng	thuốc	lá	điếu	điện	tử	đều	thích	các	sản	phẩm	có	hương	vị.	
• Ngày	nay—trên	2	triệu	học	sinh	trung	học	cơ	sở	và	trung	học	
phổ	thông	trên	toàn	quốc	sử	dụng	thuốc	lá	điếu	điện	tử.	
Hiệp	Hội	Phổi	Hoa	Kỳ	tại	California	cho	biết	“Việc	sử	dụng	các	
hương	vị	kẹo	để	lừa	trẻ	em	dùng	thử	nicotine	chính	là	nền	
tảng	trong	mô	hình	kinh	doanh	chết	người	của	Big	Tobacco.	
Bỏ phiếu	Có	cho	Dự	Luật	31	sẽ	cứu	mạng	người—bảo	vệ	trẻ	em	
không	dính	vào	thuốc	lá	ngay	từ	đầu.”	
BỎ PHIẾU CÓ CHO DỰ LUẬT 31 CỨU MẠNG NGƯỜI VÀ TIẾT KIỆM 
TIỀN CHO NGƯỜI ĐÓNG THUẾ 
Thuốc	lá	là	nguyên	nhân	gây	tử	vong	hàng	đầu	có	thể	phòng	
ngừa	tại	California,	nơi	các	bệnh	liên	quan	đến	thuốc	lá	giết	chết	

40,000	người	mỗi	năm.	Hút	thuốc	lấy	đi	nhiều	mạng	người	hơn	
cả	số	người	chết	do	bia	rượu,	AIDS,	tai	nạn	xe,	ma	túy	bất	hợp	
pháp,	giết	người	và	tự	tử	cộng	lại.	Gần	một	phần	ba	trong	số	tất	
cả	những	đứa	trẻ	bắt	đầu	hút	thuốc	mỗi	năm	sẽ	chết	vì	thuốc	lá.
Mỗi	lần	Big	Tobacco	gây	nghiện	thêm	một	thế	hệ	trẻ	em,	họ	đặt	
lên	vai	những	người	đóng	thuế,	dù	có	hút	thuốc	hay	không,	hàng	
tỷ	mỹ	kim	chi	phí	chăm	sóc	sức	khỏe	liên	quan	đến	thuốc	lá.
BỎ PHIẾU CÓ CHO DỰ LUẬT 31 NGĂN CHẶN BIG TOBACCO GÂY HẠI 
THÊM CHO CÁC CỘNG ĐỒNG NGƯỜI DA ĐEN
Big	Tobacco	săn	đón	các	khu	dân	cư	Người	Da	Đen,	chi	hàng	tỷ	mỹ	
kim	để	vận	động,	quảng	cáo	và	tiếp	thị	thuốc	lá	điếu	bạc	hà-tinh	dầu	
bạc	hà—loại	thuốc	lá	điếu	có	hương	vị	kẹo	nguyên	thủy.	Vào	những	
năm	1950,	chưa	đến	10%	Người	Mỹ	Da	Đen	hút	thuốc	sử	dụng	
thuốc	lá	bạc	hà-tinh	dầu	bạc	hà.	Ngày	nay,	con	số	này	lên	đến	85%.	
Hiệp	Hội	Quốc	Gia	về	Sự	Thăng	Tiến	của	Người	Da	Màu	(NAACP)	
cho	biết	"Các	công	ty	thuốc	lá	sử	dụng	hương	vị	bạc	hà-tinh	dầu	
bạc	hà	để	che	đi	vị	chát	của	thuốc	lá,	khiến	mọi	người	dễ	dàng	
bắt	đầu	hút	thuốc	hơn	và	khó	bỏ	hơn.	Sau	khi	nhắm	đến	đối	
tượng	Người	Mỹ	Gốc	Châu	Phi	trong	hàng	thập	kỷ,	Big	Tobacco	
đang	thu	về	nguồn	lợi	nhuận	khổng	lồ—trong	khi	tỉ	lệ	bệnh	tim,	
đột	quỵ	và	ung	thư	liên	quan	đến	thuốc	lá	tăng	vọt.	Bỏ	phiếu	Có	
cho	Dự	Luật	31	sẽ	loại	bỏ	những	công	cụ	gây	nghiện	có	hương	
vị	kẹo	của	Big	Tobacco	ra	khỏi	cộng	đồng	chúng	ta,	cứu	mạng	
người	và	nâng	cao	sức	khỏe	công	cộng.”
BẢO VỆ TRẺ EM BỎ PHIẾU CÓ CHO DỰ LUẬT 31 
Bỏ	phiếu	Có	cho	Dự	Luật	31	sẽ	bảo	vệ	trẻ	em	không	bao	giờ	dùng	
thử	thuốc	lá	và	giúp	người	dùng	bỏ	thuốc—tiết	kiệm	hàng	trăm	triệu	
mỹ	kim	của	người	đóng	thuế	hàng	năm	và	cứu	sống	vô	số	mạng	
người.	Thậm	chí	nếu	chỉ	có	thể	cứu	sống	thêm	vài	mạng	người	thì	
việc	chấm	dứt	kinh	doanh	thuốc	lá	có	hương	vị	kẹo	cũng	đáng	giá.	
Karmi Ferguson,	Giám	Đốc	Điều	Hành
Viện	Nhi	Khoa	Hoa	Kỳ,	California	
Kathy Rogers,	Phó	Chủ	Tịch	Điều	Hành
Hiệp	Hội	Tim	Hoa	Kỳ	
Jose Ramos,	Thành	Viên	Hội	Đồng	Quốc	Gia
Mạng	Lưới	Hành	Động	Vì	Ung	Thư	của	Hiệp	Hội	Ung	Thư	Hoa	Kỳ
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★	 TRANH LUẬN CHỐNG LẠI DỰ LUẬT 31	 ★

★	 BÁC BỎ TRANH LUẬN CHỐNG LẠI DỰ LUẬT 31	 ★
BỎ	PHIẾU	CÓ	CHO	DỰ	LUẬT	31:	BẢO	VỆ	TRẺ	EM	KHỎI	BIG	
TOBACCO.	
Mọi	chữ	mà	quý	vị	vừa	đọc	trong	cuộc	vận	động	bỏ	phiếu	
“không”	là	do	Big	Tobacco	viết	và	thuê	viết.	Đừng	để	Big	
Tobacco	lừa.	
Các	công	ty	thuốc	lá	đã	sử	dụng	hương	vị	kẹo	để	lừa	hàng	
triệu	trẻ	em	tiến	vào	con	đường	nghiện	nicotine,	tạo	ra	đại	dịch	
thuốc	lá	điếu	điện	tử	trong	giới	trẻ.	Bây	giờ,	Big	Tobacco	còn	
muốn	lừa	cử	tri	California	bỏ	phiếu	không.	
Bỏ	phiếu	có	cho	Dự	Luật	31	là	chính	sách	hiệu	quả	đã	được	
chứng	minh	giúp	giảm	thiểu	tình	trạng	trẻ	em	sử	dụng	thuốc	lá	
bằng	cách	loại	bỏ	thuốc	lá	có	hương	vị	kẹo	ra	khỏi	các	kệ	hàng.
Big	Tobacco	chẳng	hề	quan	tâm	đến	“tự	do”	của	quý	vị.	Họ	chỉ	
quan	tâm	đến	việc	đưa	thế	hệ	tiếp	theo	dính	vào	nicotine.	Sử	
dụng	hương	vị	kẹo	để	dụ	trẻ	em	trở	thành	khách	hàng	suốt	đời	
là	cách	các	công	ty	thuốc	lá	tạo	lợi	nhuận	khổng	lồ	trong	khi	gây	
ra	nghiện	ngập,	bệnh	tật	và	cả	cái	chết.	
Đó	là	lý	do	tại	sao	Hiệp	Hội	Phổi	Hoa	Kỳ,	Hiệp	Hội	Tim	Hoa	Kỳ,	
Mạng	Lưới	Hành	Động	Vì	Ung	Thư	của	Hiệp	Hội	Ung	Thư	Hoa	
Kỳ,	giáo	viên,	y	tá	trường	học	và	bác	sĩ	nhi	khoa	yêu	cầu	quý	vị	

bỏ	phiếu	Có	cho	Dự	Luật	31.	Big	Tobacco	đang	chi	hàng	triệu	
mỹ	kim	để	lừa	quý	vị	bỏ	phiếu	không.
Bỏ	phiếu	CÓ	cho	Dự	Luật	31	bảo	vệ	các	cộng	đồng	thiểu	số	
trước	chiêu	trò	tiếp	thị	săn	mồi	của	Big	Tobacco.	Big	Tobacco	
săn	đón	các	khu	dân	cư	Người	Da	Đen,	chi	hàng	tỷ	mỹ	kim	để	
vận	động,	quảng	cáo	và	tiếp	thị	thuốc	lá	điếu	bạc	hà-tinh	dầu	
bạc	hà—hương	vị	kẹo	nguyên	thủy—đến	giới	trẻ	Người	Da	Đen.	
Vào	những	năm	1950,	chưa	đến	10%	Người	Mỹ	Da	Đen	hút	
thuốc	sử	dụng	thuốc	lá	tinh	dầu	bạc	hà.	Ngày	nay,	con	số	này	
đã	tăng	lên	chóng	mặt	đến	85%.	
Đừng	tin	những	lời	dối	trá	của	Big	Tobacco.	Tìm	hiểu	thêm	về	
các	sự	thật	tại	VoteYesOn31.com 
BỎ PHIẾU CÓ CHO DỰ LUẬT 31.
Rick L. Callender,	Chủ	Tịch
Hội	Nghị	NAACP	Tiểu	Bang	California	Hawaii	
Robert E. Wailes,	M.D.,	Chủ	Tịch
Hiệp	Hội	Y	Khoa	California	
Sheri Coburn,	Giám	Đốc	Điều	Hành	
Tổ	Chức	Y	Tá	Trường	Học	California

Các	chính	trị	gia	soạn	thảo	Dự	Luật	31	nói	rằng	dự	luật	này	sẽ	giúp	
giảm	thiểu	tình	trạng	sử	dụng	thuốc	lá	ở	lứa	tuổi	vị	thành	niên—
nhưng	chính	việc	bán	bất	kỳ	sản	phẩm	thuốc	lá	nào	cho	người	
dưới	21	tuổi	đã	là	bất	hợp	pháp	tại	California	và	sẽ	phải	chịu	các	
hình	phạt	nặng	nếu	vi	phạm.
DỰ	LUẬT	31	LÀ	LỆNH	CẤM	ĐỐI	VỚI	NGƯỜI	TRƯỞNG	THÀNH	
Dự	Luật	31	ban	hành	quy	định	cấm	mới	với	thuốc	lá	điếu	tinh	dầu	
bạc	hà,	thuốc	lá	không	khói	có	hương	vị	và	các	sản	phẩm	nicotine	
có	hương	vị	không	giống	thuốc	lá	khác	đối	với	người	trưởng	thành	
trên	21	tuổi.	Cấm	chưa	bao	giờ	hiệu	quả—cấm	đã	không	hiệu	quả	
với	rượu	bia	hay	cần	sa	và	cũng	sẽ	không	hiệu	quả	bây	giờ.
Và	lệnh	cấm	của	Dự	Luật	31	sẽ	ảnh	hưởng	đến	các	khu	dân	cư	
thiểu	số	nhiều	hơn	bất	kỳ	khu	vực	nào	khác,	tội	phạm	hóa	hoạt	
động	kinh	doanh	thuốc	lá	điếu	tinh	dầu	bạc	hà,	điều	vốn	là	quyền	
lựa	chọn	của	những	người	trưởng	thành	sử	dụng	thuốc	lá	trong	
các	cộng	đồng	này.
DỰ	LUẬT	31	SẼ	TĂNG	SỐ	LƯỢNG	TỘI	PHẠM
Gần	một	nửa	số	thuốc	lá	điếu	ở	California	được	bán	trong	thị	
trường	ngầm,	buôn	lậu	từ	các	tiểu	bang	khác	hoặc	quốc	gia	khác	
như	Trung	Quốc	và	Mexico.	Dự	Luật	31	sẽ	thúc	đẩy	nhiều	nhà	bán	
lẻ	được	cấp	phép	trong	khu	dân	cư	hoạt	động	kinh	doanh	ngầm	
với	các	băng	nhóm	và	tội	phạm	có	tổ	chức.	Tệ	hơn,	Dự	Luật	31	
không	tăng	thêm	một	xu	nào	cho	cơ	quan	thi	hành	pháp	luật	để	
đấu	tranh	chống	tội	phạm	bạo	lực	là	hậu	quả	kéo	theo	sau	đó.	
“Dự Luật 31 gần như là bất khả thi. Nó sẽ đưa tội phạm lên nắm 
quyền và chuyển đổi thị trường thuốc lá được quản lý chặt chẽ 
thành thị trường tội phạm không được kiểm soát, tạo ra những 
tương tác không cần thiết và tiềm ẩn nguy hiểm cho cảnh sát.”—
Edgar Hampton, Cảnh Sát Viên California Đã Về Hưu 
DỰ	LUẬT	31	SẼ	KHIẾN	NGƯỜI	ĐÓNG	THUẾ	PHẢI	TRẢ	GIÁ	
Phần	phân	tích	lập	pháp	cho	thấy	rằng	Dự	Luật	31	sẽ	dẫn	đến	"tổn	
thất	thu	nhập	đáng	kể"	vượt	quá	$1	tỷ	trong	bốn	năm	tới.	Nghĩa	là	
sẽ	có	ít	ngân	quỹ	hơn	cho	các	dịch	vụ	chăm	sóc	sức	khỏe,	giáo	dục,	
chương	trình	cho	người	cao	niên	và	thi	hành	luật.	
DỰ	LUẬT	31	CẤM	CÁC	SẢN	PHẨM	ĐỠ	ĐỘC	HẠI	ĐƯỢC	FDA	CHO	
PHÉP	VÀ	CÓ	THỂ	LÀM	GIA	TĂNG	TÌNH	TRẠNG	SỬ	DỤNG	THUỐC	LÁ	
ĐIẾU	Ở	THANH	THIẾU	NIÊN

Cơ	Quan	Quản	Lý	Thực	Phẩm	và	Dược	Phẩm	(FDA)	hiện	chịu	trách	
nhiệm	quản	lý	các	sản	phẩm	thuốc	lá	và	vape,	và	đã	cấm	nhiều	sản	
phẩm	thuốc	lá	có	hương	vị,	nhưng	Dự	Luật	31	lại	đi	quá	xa—cấm	
bán	các	sản	phẩm	không	khói,	đỡ	độc	hại	và	có	hương	vị	được	FDA	
cho	phép	"phù	hợp	để	bảo	vệ	sức	khỏe	công	cộng"	đối	với	người	
trưởng	thành	từ	21	tuổi	trở	lên.
Khi	người	tiêu	dùng	trưởng	thành	bị	từ	chối	quyền	tiếp	cận	với	
các	sản	phẩm	có	khả	năng	gây	ít	độc	hại	hơn	được	FDA	cho	phép,	
họ	sẽ	tiếp	tục	sử	dụng	thuốc	lá	điếu	truyền	thống	và	tạo	ra	khói	
thuốc	thụ	động.	Quy	định	cấm	hương	vị	của	San	Francisco	chính	
là	một	ví	dụ	tuyệt	vời	về	sức	ảnh	hưởng	của	điều	này	đến	thanh	
thiếu	niên:	nghiên	cứu	của	Đại	Học	Yale	cho	thấy	số	lượng	học	sinh	
trung	học	phổ	thông	hút	thuốc	lá	điếu	TĂNG	đáng	kể—kết	quả	
hoàn	toàn	trái	ngược	với	lời	hứa	hẹn	của	các	chính	trị	gia.
GIÁO	DỤC	CÔNG	TỐT	HƠN	DỰ	LUẬT	31
California	đã	đi	trước	cả	nước	trong	việc	nâng	độ	tuổi	được	phép	
mua	thuốc	lá	lên	21,	có	những	luật	chống	thuốc	lá	nghiêm	ngặt	
nhất	trong	nước	và	chi	hơn	$140	triệu	một	năm	để	giúp	mọi	người	
bỏ	thuốc	và	ngăn	trẻ	em	bắt	đầu	sử	dụng	thuốc	lá.	
Kết	quả	đạt	được	rất	rõ	ràng:	Theo	Trung	Tâm	Kiểm	Soát	và	Phòng	
Ngừa	Dịch	Bệnh	và	Cơ	Quan	Quản	Lý	Thực	Phẩm	và	Dược	Phẩm,	
số	lượng	thanh	niên	hút	vape	giảm	59%	trong	ba	năm	qua	và	số	
lượng	thanh	niên	hút	thuốc	đã	giảm	xuống	mức	thấp	nhất	mọi	
thời	đại	còn	1.9%.
California	không	nên	bỏ	đi	và	thay	thế	chính	sách	có	hiệu	quả	rõ	
ràng	bằng	chính	sách	thất	bại	trong	quá	khứ—cấm—sẽ	gia	tăng	
số	lượng	tội	pham,	tăng	chi	phí	cho	người	đóng	thuế	và	gây	phản	
tác	dụng	với	những	cộng	đồng	chúng	ta	đang	cố	gắng	bảo	vệ.
Hãy	đồng	hành	cùng	chúng	tôi	và	bỏ	phiếu	KHÔNG	cho	Dự	Luật	31.
Michael Genest,	Cựu	Giám	Đốc
Sở	Tài	Chính	California
Julian Canete,	Chủ	Tịch
Phòng	Thương	Mại	Người	Hispanic	ở	California
Tom Hudson,	Chủ	Tịch
Ủy	Ban	Bảo	Vệ	Người	Đóng	Thuế	California	
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Thông Tin Về Các Bản Trình Bày Của Ứng Cử Viên 
Hướng	dẫn	cử	tri	này	bao	gồm	các	bản	trình	bày	của	ứng	cử	viên	cho	các	chức	vụ	trong	
Thượng	Viện	Hoa	Kỳ	và	các	các	chức	vụ	thuộc	hiến	pháp	trên	toàn	tiểu	bang,	bắt	đầu	tại	trang	
52	của	hướng	dẫn	này.

Thượng Viện Hoa Kỳ
Văn	phòng	Thượng	Viện	Hoa	Kỳ	sẽ	có	HAI	cuộc	tranh	cử	riêng	biệt	vào	ngày	8	tháng	11 năm	
2022,	lá	phiếu	Tổng	Tuyển	Cử.	Quý	vị	có	thể	bỏ	phiếu	cho	cả	hai.

Cuộc	tranh	cử	đầu	tiên	là	cuộc	bầu	cử	thường	kỳ	cho	nhiệm	kỳ	giữ	chức	6	năm	bắt	đầu	từ	
ngày	3	tháng	1	năm	2023	(nhiệm	kỳ	toàn	phần).
Cuộc	tranh	cử	thứ	hai	là	cuộc	bầu	cử	bổ	khuyết	vị	trí	đặc	biệt,	vì	viên	chức	đương	nhiệm	
đang	tạm	thời	bổ	khuyết	cho	một	vị	trí	trống,	trong	thời	gian	còn	lại	của	nhiệm	kỳ	kết	thúc	
vào	ngày	3	tháng	1	năm	2023	(nhiệm	kỳ	một	phần/chưa	hết	hạn).

Các	ứng	cử	viên	Thượng	Viện	Hoa	Kỳ	có	thể	mua	chỗ	cho	bản	trình	bày	của	ứng	cử	viên	trong	
hướng	dẫn	cử	tri	này.	Tuy	nhiên,	một	số	ứng	cử	viên	chọn	không	mua	chỗ	cho	bản	trình	bày.	

Thượng Viện Hoa Kỳ (Nhiệm Kỳ Toàn Phần)
Mark	P.	Meuser	 Đảng	Viên	Cộng	Hòa
Alex	Padilla	 Đảng	Viên	Dân	Chủ

Thượng Viện Hoa Kỳ (Nhiệm Kỳ Một Phần/Chưa Hết Hạn)
Mark	P.	Meuser	 Đảng	Viên	Cộng	Hòa
Alex	Padilla	 Đảng	Viên	Dân	Chủ

Các Chức Vụ Thuộc Hiến Pháp trên Toàn Tiểu Bang
Luật	California	bao	gồm	các	mức	giới	hạn	chi	tiêu	tự	nguyện	cho	những	ứng	cử	viên	tranh	cử	
cho	các	chức	vụ	thuộc	tiểu	bang	khi	họ	lựa	chọn	duy	trì	mức	chi	phí	vận	động	tranh	cử	của	
mình	dưới	số	tiền	quy	định.	Các	ứng	cử	viên	cho	chức	vụ	thuộc	hiến	pháp	trên	toàn	tiểu	bang	
có	thể	mua	chỗ	cho	bản	trình	bày	của	ứng	cử	viên	(tối	đa	250	từ)	trong	hướng	dẫn	cử	tri	này.
Giới	hạn	chi	tiêu	tự	nguyện	cho	các	chức	vụ	sau	đây	cho	Cuộc	Tổng	Tuyển	Cử	ngày	8	tháng	
11 năm	2022	là:

•	Thống	Đốc—$16,212,000
•	Phó	Thống	Đốc,	Ngoại	Trưởng	Tiểu	Bang,	Kiểm	Soát	Viên,	Thủ	Quỹ,	Tổng	Chưởng	Lý,	Ủy	
Viên	Bảo	Hiểm	và	Giám	Đốc	Công	Huấn—$9,728,000

•	Thành	Viên	của	Hội	Đồng	Bình	Ổn—$2,432,000
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Trong	danh	sách	ứng	cử	viên	sau	đây,	dấu	hoa	thị	(*)	sẽ	ghi	rõ	một	ứng	cử	viên	chức	vụ	
thuộc	hiến	pháp	trên	toàn	tiểu	bang	đã	chấp	nhận	các	mức	giới	hạn	chi	tiêu	tự	nguyện	cho	
cuộc	vận	động	của	California,	do	đó	họ	có	thể	chọn	mua	chỗ	cho	bản	trình	bày	của	ứng	cử	
viên	trong	hướng	dẫn	cử	tri	này.
Ứng	cử	viên	không	chấp	nhận	giới	hạn	chi	tiêu	tự	nguyện	cho	cuộc	vận	động	không	hội	đủ	
điều	kiện	để	mua	chỗ	cho	một	bản	trình	bày	của	ứng	cử	viên.
Ngoài	ra,	một	số	ứng	cử	viên	chấp	nhận	giới	hạn	chi	tiêu	tự	nguyện	cho	cuộc	vận	động	
có thể	chọn	không	mua	chỗ	cho	bản	trình	bày	của	ứng	cử	viên.

Thống Đốc 
Brian	Dahle*	 Đảng	Viên	Cộng	Hòa
Gavin	Newsom	 Đảng	Viên	Dân	Chủ

Phó Thống Đốc 
Eleni	Kounalakis*	 Đảng	Viên	Dân	Chủ
Angela	E.	Underwood 
 Jacobs	 Đảng	Viên	Cộng	Hòa

Ngoại Trưởng Tiểu Bang 
Rob	Bernosky*	 Đảng	Viên	Cộng	Hòa
Shirley	N.	Weber*	 Đảng	Viên	Dân	Chủ

Kiểm Soát Viên 
Lanhee	J.	Chen*	 Đảng	Viên	Cộng	Hòa
Malia	M.	Cohen*	 Đảng	Viên	Dân	Chủ

Thủ Quỹ 
Jack	M.	Guerrero*	 Đảng	Viên	Cộng	Hòa
Fiona	Ma*	 Đảng	Viên	Dân	Chủ

Tổng Chưởng Lý 
Rob	Bonta*	 Đảng	Viên	Dân	Chủ
Nathan	Hochman*	 Đảng	Viên	Cộng	Hòa

Ủy Viên Bảo Hiểm 
Robert	Howell*	 Đảng	Viên	Cộng	Hòa
Ricardo	Lara*	 Đảng	Viên	Dân	Chủ

Giám Đốc Công Huấn 
Lance	Ray 
 Christensen*	 Không	Theo	Chính	Đảng
Tony	K.	Thurmond*	 Không	Theo	Chính	Đảng

Hội Đồng Bình Ổn Địa Hạt 1 
Jose	S.	Altamirano*	 Đảng	Viên	Dân	Chủ
Ted	Gaines*	 Đảng	Viên	Cộng	Hòa

Hội Đồng Bình Ổn Địa Hạt 2 
Sally	J.	Lieber*	 Đảng	Viên	Dân	Chủ
Peter	Coe	Verbica*	 Đảng	Viên	Cộng	Hòa

Hội Đồng Bình Ổn Địa Hạt 3 
Y.	Marie	Manvel	 Không	Có	Ưu	Tiên	Chính	Đảng
Tony	Vazquez	 Đảng	Viên	Dân	Chủ

Hội Đồng Bình Ổn Địa Hạt 4 
David	Dodson*	 Đảng	Viên	Dân	Chủ
Mike	Schaefer*	 Đảng	Viên	Dân	Chủ

Đối	với	mục	đích	của	hướng	dẫn	này,	các	ứng	cử	viên	được	liệt	kê	là	“Không	Có	Ưu	Tiên	
Chính	Đảng”	đã	chọn	lựa	chọn	đó	hoặc	không	thực	hiện	bất	kỳ	lựa	chọn	nào	khi	đăng	ký	
bỏ phiếu.
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BẢN TRÌNH BÀY CỦA ỨNG CỬ VIÊN
THƯỢNG VIỆN HOA KỲ—NHIỆM KỲ TOÀN PHẦN
• Phục	vụ	với	tư	cách	là	một	trong	hai	Thượng	Nghị	Sĩ	đại	diện	cho	lợi	ích	của	California	tại	Quốc	Hội	Hoa	Kỳ.
• Đề	xuất	và	bỏ	phiếu	cho	những	luật	lệ	mới	của	quốc	gia.
• Bỏ	phiếu	xác	nhận	các	thẩm	phán	liên	bang,	các	Thẩm	Phán	Tòa	Án	Tối	Cao	Hoa	Kỳ	và	nhiều	chức	vụ	dân	sự	và	quân	

đội	cấp	cao	do	tổng	thống	bổ	nhiệm.
• Sẽ	phục	vụ	nhiệm	kỳ	giữ	chức	6	năm	bắt	đầu	từ	ngày	3	tháng	1	năm	2023.

Thứ tự các bản trình bày được xác định bằng cách bốc thăm ngẫu nhiên. Các bản trình bày trên trang này do các ứng cử viên cung cấp và chưa được kiểm tra về 
mức độ chính xác bởi bất kỳ cơ quan chính thức nào. Các quan điểm và ý kiến do ứng cử viên trình bày là của chính ứng cử viên và không nhất thiết đại diện cho 
quan điểm và ý kiến của văn phòng Ngoại Trưởng Tiểu Bang. Mỗi bản trình bày được ứng cử viên nộp và trả tiền một cách tự nguyện. Ứng cử viên mà không nộp 
bản trình bày có thể hội đủ điều kiện khác để có mặt trên lá phiếu.
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Trong	chính	trị,	nói	thì	dễ,	nhưng	hành	động	quan	trọng	hơn	lời	nói.	Với	tư	cách	là	một	luật	sư,	
tôi	đã	luôn	tranh	đấu	ở	tuyến	đầu	để	duy	trì	các	quyền	hiến	pháp	của	chúng	ta.	Khi	Thống	Đốc	
đóng	cửa	các	địa	điểm	thờ	cúng,	tôi	đã	đấu	tranh	cho	quyền	tôn	giáo	trong	Tu	Chính	Đầu	Tiên.	
Khi	ông	ấy	đóng	cửa	trường	học,	tôi	đã	đấu	tranh	cho	việc	giáo	dục	của	con	em	chúng	ta.	Khi	
Tổng	Thống	cố	gắng	buộc	các	doanh	nghiệp	tiêm	phòng	cho	nhân	viên,	tôi	đã	đấu	tranh	cho	
quyền	tự	do	y	tế.	Là	Thượng	Nghị	Sĩ	của	quý	vị,	tôi	sẽ	đấu	tranh	cho	các	quyền	hiến	pháp	từ	trụ	
sở	tòa	án	đến	Điện	Capitol.	Quý	vị	phải	là	người	có	nhiều	tiếng	nói	cho	cuộc	sống	của	mình	hơn	
là	các	quan	chức	không	được	bầu	ở	Washington,	D.C.	Tôi	sẽ	đấu	tranh	để	đem	đến	cho	quý	vị	
nhiều	quyền	kiểm	soát	hơn	tại	địa	phương	đối	với	việc	học	của	con	em	quý	vị.	Tình	trạng	tội	
phạm	đang	gia	tăng	và	người	dân	trong	các	thành	phố	của	chúng	ta	hiện	không	được	an	toàn.	

Khi	các	chính	trị	gia	từ	chối	thi	hành	luật,	điều	đó	đã	tiếp	tay	cho	tội	phạm.	Tôi	sẽ	đấu	tranh	để	đảm	bảo	đường	phố	của	
chúng	ta	được	an	toàn.	Chúng	ta	cần	cân	đối	ngân	sách	và	chấm	dứt	tình	trạng	lạm	phát	phi	mã.	Chúng	ta	không	để	các	
chính	trị	gia	nói	cho	chúng	ta	về	việc	ai	quan	trọng	còn	ai	thì	không.	Tôi	sẽ	đấu	tranh	cho	quyền	kiếm	sống	của	quý	vị.	
Những	người	đã	để	đại	dịch	Covid-19	diễn	ra	và	dẫn	đến	các	lệnh	đóng	cửa	gây	thiệt	hại	phải	chịu	trách	nhiệm.	Nhóm có lợi 
ích đặc biệt duy nhất của tôi là quý vị.	Tôi	sẽ	luôn	chiến	đấu	để	bảo	vệ	trẻ	em,	khu	dân	cư	và	phong	cách	sống	của	chúng	ta.

Mark P. Meuser |	ĐẢNG	VIÊN	CỘNG	HÒA

Khi	California	và	quận	của	chúng	ta	đối	mặt	với	những	thách	thức	chưa	từng	có—từ	sự	phục	
hồi	sau	COVID-19	cho	đến	khủng	hoảng	khí	hậu	trầm	trọng	hơn	và	các	cuộc	tấn	công	leo	
thang	nhắm	vào	nền	dân	chủ	của	chúng	ta—tôi	đã	đến	Thượng	Viện	Hoa	Kỳ	và	sẵn	sàng	
hành	động.	Từ	ngày	đầu	tiên,	tôi	đã	nỗ	lực	để	đưa	ra	hành	động	táo	bạo	về	khí	hậu.	Tôi	rất	
vinh	dự	vì	đã	góp	phần	khôi	phục	vị	thế	dẫn	đầu	về	khí	hậu	của	California	bằng	cách	khôi	
phục	các	tiêu	chuẩn	nghiêm	ngặt	về	không	khí	sạch	của	chúng	ta	mà	trước	đây	ông	Trump	đã	
hủy	bỏ.	Tôi	đảm	bảo	sẽ	cấp	ngân	quỹ	cho	cơ	sở	hạ	tầng	quan	trọng	dành	cho	không	khí	sạch	
và	nước	uống	sạch.	Khi	nhiệt	độ	tăng	đe	dọa	đến	hàng	triệu	người	dân	California—tôi	đảm	
bảo	sẽ	cấp	thêm	hàng	tỉ	mỹ	kim	để	giúp	chúng	ta	chuẩn	bị	cho	các	hiện	tượng	thời	tiết	khắc	
nghiệt	thông	qua	các	khoản	đầu	tư	nhằm	ngăn	mất	điện,	chống	cháy	rừng	và	tăng	cường	
lưới	điện	của	chúng	ta.	Với	các	cuộc	tấn	công	leo	thang	nhắm	vào	nền	dân	chủ	của	chúng	ta,	

tôi	đã	đấu	tranh	không	ngơi	nghỉ	để	bảo	vệ	quyền	bầu	cử	của	chúng	ta,	lãnh	đạo	cuộc	đấu	tranh	trên	toàn	quốc	cho	việc	
cải	tổ	quyền	bầu	cử	liên	bang	và	yêu	cầu	trách	nhiệm	giải	trình	từ	những	người	mưu	toan	phá	hoại	nền	dân	chủ	của	
chúng	ta.

Alex Padilla |	ĐẢNG	VIÊN	DÂN	CHỦ
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THƯỢNG VIỆN HOA KỲ—NHIỆM KỲ MỘT PHẦN/CHƯA HẾT HẠN
• Phục	vụ	với	tư	cách	là	một	trong	hai	Thượng	Nghị	Sĩ	đại	diện	cho	lợi	ích	của	California	tại	Quốc	Hội	Hoa	Kỳ.
• Đề	xuất	và	bỏ	phiếu	cho	những	luật	lệ	mới	của	quốc	gia.
• Bỏ	phiếu	xác	nhận	các	thẩm	phán	liên	bang,	các	Thẩm	Phán	Tòa	Án	Tối	Cao	Hoa	Kỳ	và	nhiều	chức	vụ	dân	sự	và	quân	

đội	cấp	cao	do	tổng	thống	bổ	nhiệm.
• Sẽ	đảm	nhận	nhiệm	kỳ	còn	lại	hiện	tại	kết	thúc	vào	ngày	3	tháng	1	năm	2023.

BẢN TRÌNH BÀY CỦA ỨNG CỬ VIÊN

Thứ tự các bản trình bày được xác định bằng cách bốc thăm ngẫu nhiên. Các bản trình bày trên trang này do các ứng cử viên cung cấp và chưa được kiểm tra về 
mức độ chính xác bởi bất kỳ cơ quan chính thức nào. Các quan điểm và ý kiến do ứng cử viên trình bày là của chính ứng cử viên và không nhất thiết đại diện cho 
quan điểm và ý kiến của văn phòng Ngoại Trưởng Tiểu Bang. Mỗi bản trình bày được ứng cử viên nộp và trả tiền một cách tự nguyện. Ứng cử viên mà không nộp 
bản trình bày có thể hội đủ điều kiện khác để có mặt trên lá phiếu.
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Tôi	tự	hào	là	con	trai	của	người	nhập	cư,	tự	hào	là	một	người	con	của	California,	và	tôi	rất	vinh	
dự	khi	là	người	Châu	Mỹ	Latinh	đầu	tiên	đại	diện	cho	tiểu	bang	chúng	ta	tại	Thượng	Viện	Hoa	Kỳ.	
Tôi	được	sinh	ra	và	nuôi	dưỡng	trong	cộng	đồng	thuộc	tầng	lớp	lao	động	đáng	tự	hào	Pacoima.	
Ba	tôi	đã	làm	đầu	bếp	chế	biến	thức	ăn	nhanh	còn	mẹ	tôi	thì	dọn	dẹp	nhà	cửa	trong	nhiều	thập	
kỉ.	Tôi	hiểu	rõ	những	khó	khăn	của	các	gia	đình	lao	động	vì	tôi	đã	và	đang	sống	cùng	họ.	Tôi	
đang	đấu	tranh	trong	Thượng	Viện	Hoa	Kỳ	để	bảo	đảm	một	tương	lại	tốt	đẹp	hơn	cho	mọi	người	
dân	California—từ	bảo	vệ	môi	trường	của	chúng	ta	cho	đến	việc	bảo	đảm	rằng	Giấc	Mơ	Mỹ	vẫn	
trong	tầm	tay	với	dịch	vụ	giáo	dục,	nhà	ở	và	chăm	sóc	sức	khỏe	chất	lượng,	có	giá	cả	hợp	lý.	Khi	
làm	việc	phục	vụ	cho	người	dân	California,	tôi	sẽ	tiếp	tục	đấu	tranh	cho	các	giá	trị	của	chúng	ta	
trong	Thượng	Nghị	Viện,	nhất	là	khi	các	giá	trị	đó	bị	đe	dọa	bởi	các	cuộc	tấn	công	chưa	từng	có.	

Khi	Toà	Án	Tối	Cao	hủy	bỏ	quyền	sinh	sản,	tôi	sẽ	đấu	tranh	cho	các	biện	pháp	bảo	vệ	ở	cấp	quốc	gia	để	bảo	vệ	quyền	tiếp	cận	
an	toàn	với	các	dịch	vụ	phá	thai	và	tránh	thai.	Và	khi	trẻ	em	và	các	gia	đình	của	chúng	ta	tiếp	tục	sống	dưới	sự	đe	dọa	của	bạo	
lực	bằng	súng	đạn—tôi	sẽ	tiếp	tục	đấu	tranh	ủng	hộ	cải	tổ	an	toàn	súng	đạn	quốc	gia	để	làm	cho	cộng	đồng	của	chúng	ta	an	
toàn	hơn.	Với	quyền	bầu	cử	và	nền	dân	chủ	bị	tấn	công	trên	khắp	cả	nước,	tôi	sẽ	tiếp	tục	đấu	tranh	ủng	hộ	cải	tổ	để	khiến	các	
cuộc	bầu	cử	của	California	trở	nên	toàn	diện	nhất	cả	nước—những	cải	tổ	mà	tôi	đã	thực	hiện	với	tư	cách	là	Ngoại	Trưởng	Tiểu	
Bang	California.	Tôi	sẵn	sàng	để	tiếp	tục	đấu	tranh	vì	người	dân	California	và	vì	tương	lai	của	nền	dân	chủ	của	chúng	ta.	Tôi	
rất	mong	nhận	được	sự	ủng	hộ	của	quý	vị.

Alex Padilla |	ĐẢNG	VIÊN	DÂN	CHỦ

Tôi	rất	vinh	dự	nếu	nhận	được	phiếu	bầu	của	quý	vị	cho	cả	nhiệm	kỳ	toàn	phần	và	nhiệm	kỳ	
một	phần	trong	Thượng	Viện	Hoa	Kỳ.	Hãy	bỏ	phiếu	cho	tôi	nếu	quý	vị	muốn	có	một	người	
đấu	tranh	vì	quý	vị	chứ	không	phải	vì	nhóm	lợi	ích	đặc	biệt.	Đã	đến	lúc	các	chính	trị	gia	cần	
đặt	người	dân	lên	hàng	đầu.	Tôi	sẽ	đấu	tranh	chống	chi	tiêu	mất	kiểm	soát	của	liên	bang	để	
kiềm	chế	lạm	phát.	Tôi	sẽ	đấu	tranh	cho	sự	độc	lập	về	năng	lượng	của	người	Mỹ	để	giảm	giá	
khí	đốt.	Tôi	sẽ	đấu	tranh	với	các	chính	trị	gia	ủng	hộ	tội	phạm	để	làm	cho	đường	phố	của	
chúng	ta	an	toàn	trở	lại.	Nhóm có lợi ích đặc biệt duy nhất của tôi là quý vị. 

Mark P. Meuser |	ĐẢNG	VIÊN	CỘNG	HÒA



P.O.	Box	730,	Hilmar,	CA	95324 | www.briandahle.com

Không	có	bản	trình	bày	của	ứng	cử	viên.

Gavin Newsom |	ĐẢNG	VIÊN	DÂN	CHỦ
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BẢN TRÌNH BÀY CỦA ỨNG CỬ VIÊN
THỐNG ĐỐC

• Là	tổng	giám	đốc	điều	hành	của	tiểu	bang,	giám	sát	hầu	hết	các	ban	ngành	và	cơ	quan	trong	tiểu	bang	và	bổ	nhiệm	
các	thẩm	phán.

• Đề	xuất	các	luật	mới,	phê	chuẩn	hay	phủ	quyết	luật,	và	đệ	trình	ngân	sách	tiểu	bang	hàng	năm	cho	Cơ	Quan	Lập	Pháp.
• Huy	động	và	chỉ	đạo	các	nguồn	tài	nguyên	tiểu	bang	trong	những	trường	hợp	khẩn	cấp.

Thứ tự các bản trình bày được xác định bằng cách bốc thăm ngẫu nhiên. Các bản trình bày trên trang này do các ứng cử viên cung cấp và chưa được kiểm tra về 
mức độ chính xác bởi bất kỳ cơ quan chính thức nào. Các quan điểm và ý kiến do ứng cử viên trình bày là của chính ứng cử viên và không nhất thiết đại diện cho 
quan điểm và ý kiến của văn phòng Ngoại Trưởng Tiểu Bang. Mỗi bản trình bày được ứng cử viên nộp và trả tiền một cách tự nguyện. Ứng cử viên mà không nộp 
bản trình bày có thể hội đủ điều kiện khác để có mặt trên lá phiếu.

Bây	giờ	quý	vị	có	khá	hơn	so	với	cách	đây	bốn	năm	không?	Quý	vị	có	đủ	khả	năng	chi	trả	cho	
mức	giá	năng	lượng	và	khí	đốt	cao	nhất	trên	toàn	quốc	trong	bốn	năm	nữa	không?	Chi	phí	
khí	đốt	và	thực	phẩm	cao	gây	tổn	hại	cho	tất	cả	chúng	ta.	California	không	đáng	phải	ở	trong	
tình	trạng	khủng	hoảng	liên	tục.	Lãnh	đạo	chính	trị	yếu	kém	đang	phá	hủy	California	và	làm	
tổn	thương	các	gia	đình	California.	Đã	đến	lúc	phải	thay	đổi.	Đó	là	lý	do	tại	sao	tôi	ủng	hộ	việc	
đình	chỉ	thuế	xăng	dầu	54	cent	mỗi	gallon	của	tiểu	bang,	giúp	mỗi	gia	đình	trung	bình	tiết	
kiệm	hơn	$1500	mỗi	năm.	Tiểu	bang	đã	chi	hàng	tỷ	đô	cho	người	vô	gia	cư,	nhưng	cuộc	
khủng	hoảng	vô	gia	cư	vẫn	đang	tồi	tệ	hơn	bao	giờ	hết.	Chúng	ta	cần	tập	trung	các	nguồn	lực	
vào	việc	đưa	người	dân	thoát	khỏi	cảnh	sinh	sống	trên	đường	phố	và	cung	cấp	sự	giúp	đỡ	họ	
cần.	Tăng	mức	độ	an	toàn	cho	các	khu	dân	cư	tại	California	cũng	vô	cùng	quan	trọng.	Đó	là	lý	

do	tại	sao	tôi	sẽ	đảo	ngược	các	chính	sách	thất	bại	đã	thả	hàng	nghìn	tên	tội	phạm	bạo	lực	đã	tái	phạm	nhiều	lần	ra	khỏi	
nhà	tù	và	sửa	những	bộ	luật	còn	kẽ	hở	cho	phép	tội	phạm	trộm	cắp	mà	không	phải	chịu	trách	nhiệm.	California	đang	đi	
sai	hướng.	Thế	hệ	tiếp	theo	trông	cậy	vào	chúng	ta	để	xoay	chuyển	tình	thế.	Tôi	là	chủ	doanh	nghiệp,	Thượng	Nghị	Sĩ	Tiểu	
Bang,	và	cũng	là	một	nông	dân.	Tôi	sẽ	làm	việc	với	các	Đảng	Viên	Dân	Chủ,	Đảng	Viên	Độc	Lập	và	Đảng	Viên	Cộng	Hòa	để	
xây	dựng	một	tương	lai	tốt	đẹp	hơn.	California	vẫn	còn	hy	vọng,	hãy	mang	trở	lại	giấc	mơ	California.	Quý	vị	có	thể	bỏ	
phiếu	cho	tôi?	www.briandahle.com 

Brian Dahle |	ĐẢNG	VIÊN	CỘNG	HÒA



Thứ tự các bản trình bày được xác định bằng cách bốc thăm ngẫu nhiên. Các bản trình bày trên trang này do các ứng cử viên cung cấp và chưa được kiểm tra về 
mức độ chính xác bởi bất kỳ cơ quan chính thức nào. Các quan điểm và ý kiến do ứng cử viên trình bày là của chính ứng cử viên và không nhất thiết đại diện cho 
quan điểm và ý kiến của văn phòng Ngoại Trưởng Tiểu Bang. Mỗi bản trình bày được ứng cử viên nộp và trả tiền một cách tự nguyện. Ứng cử viên mà không nộp 
bản trình bày có thể hội đủ điều kiện khác để có mặt trên lá phiếu.
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PHÓ THỐNG ĐỐC

• Tiếp	nhận	chức	vụ	và	nhiệm	vụ	của	Thống	Đốc	trong	trường	hợp	người	đương	nhiệm	bị	buộc	tội,	tử	vong,	
từ	chức,	cách	chức	hoặc	vắng	mặt	khỏi	tiểu	bang.

• Phục	vụ	với	tư	cách	là	chủ	tịch	Thượng	Nghị	Viện	Tiểu	Bang	và	có	một	phiếu	quyết	định.
• Chủ	trì	Ủy	Ban	Phát	Triển	Kinh	Tế;	là	thành	viên	của	Ủy	Ban	Đất	Đai	Tiểu	Bang,	và	Hội	Đồng	Bảo	Vệ	Biển;	

và tham	gia	các	hội	đồng	của	hệ	thống	đại	học	California.

2443	Fillmore	Street	#300,	San	Francisco,	CA	94115 | Điện	thoại:	(415)	857-0921	|	E-mail:	info@eleniforca.com 
www.eleniforca.com | Facebook:	www.facebook.com/EleniKounalakis	|	Twitter:	@EleniForCA	|	Instagram:	@EleniForCA

Không	có	bản	trình	bày	của	ứng	cử	viên.
Angela E. Underwood Jacobs |	ĐẢNG	VIÊN	CỘNG	HÒA

Tôi	đã	rất	vinh	dự	và	khiêm	tốn	được	phục	vụ	với	tư	cách	là	Phó	Thống	Đốc	khi	chúng	
ta	cùng	nhau	nỗ	lực	vượt	qua	thời	điểm	khó	khăn	này.	Là	Phó	Thống	Đốc,	tôi	là	thành	
viên	của	ba	hội	đồng	quản	trị	các	trường	đại	học	và	cao	đẳng	công	lập	của	California.	
Tôi	đã	đấu tranh chống lại việc tăng học phí	và	ủng hộ các quyền đề xướng luật nhằm 
tăng  khả năng tiếp cận đại học	để	các	thế	hệ	tương	lai	có	cơ	hội	đạt	được	Giấc	Mơ	
California.	Để	giải	quyết	tình	trạng	thiếu	nhà	ở,	các	hội	đồng	của	chúng	tôi	đã	chấp 
thuận đặt hơn 30,000 chiếc giường mới	trong	khuôn	viên	trường	đại	học	công	lập.	Khi	
tiểu	bang	của	chúng	ta	phải	đối	mặt	với	những	trận	cháy	rừng	và	hạn	hán	lịch	sử,	tôi	
tự	hào	đã	dẫn	đầu	phái	đoàn	California	đến	Hội	Nghị	về	Biến	Đổi	Khí	Hậu	của	
Liên	Hợp	Quốc	để	giới	thiệu	những	đổi	mới	của	tiểu	bang	chúng	ta	và	thúc	đẩy	thế	
giới	tích	cực	chống	lại	những	tác	động	tàn	khốc	của	biến	đổi	khí	hậu.	Là	Chủ	Tịch	Ủy	

Ban	Đất	Đai	Tiểu	Bang,	tôi	đã giám sát việc đóng cửa các giếng dầu ngoài khơi California	và	giúp	đảm bảo không 
có tình trạng khai thác dầu mới nào.	Trong	khi	quyền	của	phụ	nữ	đang	bị	đàn	áp	trên	khắp	đất	nước,	tôi	đã	đấu	
tranh	cho	các	luật	mới	ở	California	để	bảo vệ phụ nữ không bị tấn công tình dục	và	mở rộng khả năng tiếp cận lựa 
chọn sinh sản.	Là	đại	sứ	kinh	tế	của	California,	tôi	tập	trung	vào	việc	tạo ra những công việc với mức lương cao	cho	
người	dân	California.	Đó	là	lý	do	tại	sao	tôi	đã	dẫn	các	phái	đoàn	đến	Mê-hi-cô,	Ấn	Độ	và	Ac-mê-ni-a	để	tập	trung	
vào	hợp	tác	môi	trường	và	phát	triển	kinh	tế.	Tôi	cảm	thấy	tự	hào	về	thành	quả	của	chúng	ta	cho	đến	nay,	
nhưng	chúng	ta	vẫn	còn	nhiều	việc	phải	làm.	Tôi	rất	vinh	dự	khi	có	được	sự	ủng	hộ	và	phiếu	bầu	của	quý	vị.

Eleni Kounalakis |	ĐẢNG	VIÊN	DÂN	CHỦ



Sau	khi	được	nhất	trí	xác	nhận	là	Ngoại	Trưởng	Tiểu	Bang	vào	năm	2021	với	sự	ủng	
hộ	của	lưỡng	đảng,	tôi	đã	giám	sát	cuộc	bầu	cử	toàn	tiểu	bang	an	toàn,	bảo	mật	và	
trơn	tru	với	con	số	tham	gia	kỷ	lục	và	đã	nỗ	lực	giúp	triển	khai	lâu	dài	hình	thức	bỏ	
phiếu	phổ	thông	qua	thư.	Tôi	đã	dành	cả	sự	nghiệp	của	mình	để	đấu	tranh	cho	công	
bằng	xã	hội	và	chủng	tộc,	đồng	thời	mở	rộng	quyền	tiếp	cận	lá	phiếu	cho	mọi	người	
dân	California	hội	đủ	điều	kiện,	đóng	góp	gần	50	năm	kinh	nghiệm	với	tư	cách	giáo	
sư,	nhà	vận	động	và	nhà	lập	pháp	cho	công	việc	triển	khai	cuộc	bầu	cử	tiểu	bang	của	
chúng	ta.	Nếu	được	bầu	chọn,	tôi	sẽ	(1)	nâng	cấp	chính	sách	an	ninh	mạng	để	đảm	
bảo	an	toàn	cho	cuộc	bầu	cử	khỏi	những	toan	tính	phá	hoại	tiến	trình	dân	chủ,	(2)	cải	
thiện	tính	minh	bạch	trong	bầu	cử,	đăng	ký	người	vận	động	chính	trị	và	hệ	thống	tài	
chính	vận	động	tranh	cử,	(3)	củng	cố	và	mở	rộng	những	chính	sách	cải	tổ	thành	công	

giúp	số	lượt	cử	tri	đi	bỏ	phiếu	đạt	mức	kỷ	lục	vào	năm	2020	và	2021,	đồng	thời	(4)	tiếp	tục	củng	cố	danh	tiếng	
của	California	với	tư	cách	là	tiểu	bang	đi	đầu	quốc	gia	về	chính	sách	mở	rộng	quyền	bầu	cử.	Cha	mẹ	tôi	đã	bị	
khước	từ	quyền	bỏ	phiếu	ở	Jim	Crow	South	nơi	tôi	sinh	ra,	sau	đó	đến	California	để	tìm	kiếm	một	cuộc	sống	tốt	
đẹp	hơn.	Họ	là	cảm	hứng	cho	việc	tôi	tôn	trọng	và	cống	hiến	cho	nền	dân	chủ	từ	khi	còn	trẻ,	gồm	cả	việc	vận	
hành	một	nơi	bỏ	phiếu	từ	phòng	khách	của	chúng	tôi	ở	Nam	Los	Angeles.	Việc	đấu	tranh	để	bảo	vệ	quyền	bỏ	
phiếu	và	mở	rộng	khả	năng	tiếp	cận	lá	phiếu	là	chính	cho	cá	nhân	tôi.	Tôi	sẽ	không	lùi	bước	và	tôi	sẽ	không	làm	
quý	vị	thất	vọng.	Xin	bỏ	phiếu	bầu	chọn	Dr.	Shirley	N.	Weber	cho	chức	vụ	Ngoại	Trưởng	Tiểu	Bang.	Truy	cập	 
www.DrShirleyWeber.com	để	tìm	hiểu	thêm.

drshirleyweber.com	|	Facebook:	facebook.com/ShirleyWeber4SOS | Twitter:	https://twitter.com/drweber4ca	

Tôi sẽ tập trung	vào	trách	nhiệm	của	chức	vụ	Ngoại	Trưởng	Tiểu	Bang	và	không	có	
chương	trình	nghị	sự	nào	khác.	Tôi	sẽ	khiến	cho	việc	bầu	chọn	các	nhà	lãnh	đạo	dễ	
dàng	hơn	để	chống lại giá cả xăng dầu và thực phẩm tăng cao, có được trường học  
chất lượng cao và an toàn, đưa tội phạm vào nhà giam và làm cho các thành phố của 
chúng ta tươi đẹp trở lại.	Khiến	California	trở	nên	thân	thiện	hơn	với	các	doanh	
nghiệp	và	tạo ra việc làm có mức lương cao	là	việc	vô	cùng	quan	trọng,	và	tôi	sẽ	giúp	
thực	hiện	việc	đó.	Tôi	có	nhiệm	vụ	đảm	bảo	rằng	danh sách cử tri hội đủ điều kiện của 
chúng ta không có sai sót	và	mọi	phiếu	bầu	đều	được	tính chính xác. Bỏ	phiếu	cho	
Robert	Bernosky	là	bỏ	phiếu	để	khôi	phục	lại	California.	Triết	lý	của	tôi	là:	Chẳng	
phải	chính	phủ	nên	cung	cấp	cho	chúng	ta	phương	tiện	để	có	đủ	nước,	đưa	tội	
phạm	vào	nhà	giam,	có	những	trường	học	tuyệt	vời,	xây	dựng	những	con	đường	tốt	

và	đem	đến	sự	an	toàn	cho	chúng	ta	hay	sao?	Hãy	trao	chức	vụ	cho	những	người	làm	việc	cho	quý	vị	mà	
không	phải	chương	trình	nghị	sự	nào	khác.	Cùng	nhau,	Chúng	ta	có	thể	thực	hiện	điều	này.

Rob Bernosky |	ĐẢNG	VIÊN	CỘNG	HÒA

P.O.	Box	2200,	Hollister,	CA	95024 | Điện	thoại:	(831)	801-5823	|	E-mail:	rob@votebernosky.com	|	www.votebernosky.com 
Facebook:	@votebernoskySoS	|	Twitter:	@votebernosky
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BẢN TRÌNH BÀY CỦA ỨNG CỬ VIÊN
NGOẠI TRƯỞNG TIỂU BANG

• Là	trưởng	ban	tuyển	cử	của	tiểu	bang,	giám	sát	các	cuộc	bầu	cử	trên	toàn	tiểu	bang	và	cung	cấp	quyền	
truy	cập	công	cộng	vào	thông	tin	vận	động	tranh	cử	và	vận	động	tài	chính.

• Lưu	trữ	một	số	hồ	sơ	kinh	doanh,	chứng	thực	nhãn	hiệu,	quản	lý	công	chứng	viên,	và	cho	phép	các	chủ	nợ	
có	bảo	chứng	bảo	vệ	lợi	ích	tài	chính	của	họ.

• Bảo	tồn	lịch	sử	của	California	bằng	cách	thu	mua,	bảo	vệ	và	chia	sẻ	các	kho	tàng	lịch	sử	của	tiểu	bang.

Thứ tự các bản trình bày được xác định bằng cách bốc thăm ngẫu nhiên. Các bản trình bày trên trang này do các ứng cử viên cung cấp và chưa được kiểm tra về 
mức độ chính xác bởi bất kỳ cơ quan chính thức nào. Các quan điểm và ý kiến do ứng cử viên trình bày là của chính ứng cử viên và không nhất thiết đại diện cho 
quan điểm và ý kiến của văn phòng Ngoại Trưởng Tiểu Bang. Mỗi bản trình bày được ứng cử viên nộp và trả tiền một cách tự nguyện. Ứng cử viên mà không nộp 
bản trình bày có thể hội đủ điều kiện khác để có mặt trên lá phiếu.
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• Là	viên	chức	tài	chính	hàng	đầu	của	tiểu	bang,	phục	vụ	với	tư	cách	là	kế	toán	viên	của	tiểu	bang	và	người	

giữ	sổ	sách	của	tất	cả	các	quỹ	công	cộng.
• Quản	lý	hệ	thống	lương	bổng	tiểu	bang	và	luật	tài	sản	không	người	khai	nhận,	và	thực	hiện	kiểm	toán	và	

duyệt	xét	các	hoạt	động	của	tiểu	bang.
• Phục	vụ	trong	Hội	Đồng	Bình	Ổn,	Hội	Đồng	Kiểm	Soát,	các	hội	đồng	và	ủy	ban	khác.

Thứ tự các bản trình bày được xác định bằng cách bốc thăm ngẫu nhiên. Các bản trình bày trên trang này do các ứng cử viên cung cấp và chưa được kiểm tra về 
mức độ chính xác bởi bất kỳ cơ quan chính thức nào. Các quan điểm và ý kiến do ứng cử viên trình bày là của chính ứng cử viên và không nhất thiết đại diện cho 
quan điểm và ý kiến của văn phòng Ngoại Trưởng Tiểu Bang. Mỗi bản trình bày được ứng cử viên nộp và trả tiền một cách tự nguyện. Ứng cử viên mà không nộp 
bản trình bày có thể hội đủ điều kiện khác để có mặt trên lá phiếu.

California	nên	là	một	nơi	mọi	người	đều	có	thể	tìm	được	một	công	việc	tốt	và	loại	hình	nhà	
ở	có	giá	phải	chăng.	Kiểm	Soát	Viên	Tiểu	Bang	tiếp	theo	sẽ	giám	sát	các	khoản	chi	thiết	yếu	
để	giải	quyết	những	khó	khăn	như	tình	trạng	vô	gia	cư	và	chi	phí	sinh	hoạt	tăng	cao—
chúng	ta	cần	một	người	có	cả	kinh	nghiệm	và	giá	trị	để	đảm	nhận	công	việc	này.	Tôi đã cống 
hiến sự nghiệp của mình cho dịch vụ công, tập trung vào việc làm cho tiền thuế của chúng ta có 
ích cho tất cả chúng ta.	Với	tư	cách	là	Chủ	Tịch	Ủy	Ban	Bình	Ổn	của	Tiểu	Bang,	tôi	giám	sát	
hơn	$80	tỉ	trong	khoản	tài	chính	tiểu	bang,	làm	việc	để cung cấp các khoản giảm thuế	cho	
những	người	dân	California	đang	quay	cuồng	với	đại	dịch	và	yêu	cầu	các	tập	đoàn	có	trách	
nhiệm	nộp	đúng	phần	thuế	của	họ.	Tôi đã cắt giảm chi tiêu lãng phí	và	đưa	ra	Sáng	Kiến	
Hiện	Đại	Hóa	Thuế	Tài	Sản	để	đảm	bảo	tiểu	bang	quản	lý	thuế	tài	sản	hiệu	quả	và	công	
bằng	hơn.	Trong	Ban	Giám	Sát	San	Francisco,	tôi đã nỗ lực ngăn chặn quỹ hưu trí của thành 

phố tránh khỏi việc đầu tư vào nhiên liệu hóa thạch,	giám	sát	việc	thông	qua	ngân	sách	$11	tỉ	và	đấu tranh để tăng lương 
tối thiểu.	Chiến	dịch	của	chúng	tôi	được	hỗ	trợ	bởi	các	nhà	lãnh	đạo	và	những	người	đang	làm	việc	trên	khắp	California,	
từ	Kiểm Soát Viên Tiểu Bang Betty Yee và Đảng Dân Chủ California đến Y Tá, Giáo Viên, Nhân Viên Cứu Hỏa và Quỹ Hành 
Động Kế Hoạch Hóa Gia Đình.	Nếu	được	bầu	chọn,	tôi	sẽ	là	một	trong	những	bà	mẹ	làm	việc	đầu	tiên	của	tiểu	bang	đảm	
nhận	vai	trò	CFO,	một	kinh	nghiệm	quan	trọng	khi	California	đang	phải	đối	mặt	với	tình	trạng	thiếu	dịch	vụ	giữ	trẻ	cho	
các	bậc	phụ	huynh	đang	đi	làm.	Với	tư	cách	Kiểm	Soát	Viên,	tôi	sẽ	đảm	bảo	số	tiền	thuế	của	chúng	ta	được	dùng	để	giải	
quyết	cuộc	khủng	hoảng	vô	gia	cư,	bảo	vệ	môi	trường	và	cung	cấp	quyền	tiếp	cận	dịch	vụ	chăm	sóc	sức	khỏe	và	tự	do	
sinh	sản.	Hãy cùng xây dựng một California nơi mọi người có thể phát triển thịnh vượng. www.MaliaCohen.us
248	3rd	St.	#437,	Oakland,	CA	94607 | www.maliacohen.us	|	Facebook:	https://www.facebook.com/MaliaCohen 
Twitter:	https://www.twitter.com/MaliaCohen | Instagram:	https://www.instagram.com/malia.cohen	

Kiểm	Soát	Viên	Tiểu	Bang	phải	là	người	giám	sát	tài	chính	độc	lập	của	California,	đảm	bảo	
rằng	tiền	của	chúng	ta	được	chi	tiêu	một	cách	khôn	ngoan.	Nhưng	hết	lần	này	đến	lần	
khác,	những	người	trong	cuộc	tại	Sacramento	đã	làm	chúng	ta	thất	vọng.	Chúng	ta	đang	
lãng	phí	hàng	tỉ	mỗi	năm.	Ví	dụ:	Khi	bắt	đầu	đại	dịch,	California	đã	chi	hơn	$20	tỉ	cho	các	
khoản	gian	dối	trợ	cấp	thất	nghiệp.	Số	tiền	đó	đủ	để	chi	trả	cho	mọi	khoản	thuế	khí	đốt	
của	tiểu	bang	California	trong	hơn	hai	năm,	hoặc	trả	lương	cho	236,000	giáo	viên	mới!	Tôi	
tranh	cử	chức	Kiểm	Soát	Viên	để	đấu	tranh	cho	người	đóng	thuế.	Tôi	đã	lên	kế	hoạch	cụ	
thể	cho	việc	cung	cấp	tính	minh	bạch	và	yêu	cầu	trách	nhiệm	giải	trình	đối	với	mỗi	đồng	
mỹ	kim	mà	tiểu	bang	chi	tiêu.	Tôi	đã	nhận	được	sự	tán	thành	từ	hơn	chục	tờ	báo	trên	
khắp	California,	bao	gồm	cả	Los Angeles Times. Họ	gọi	tôi	là	“lựa	chọn	tốt	nhất	cho	vị	trí	
này”	bởi	vì	tôi	là	“một	nhà	tư	tưởng	nhạy	bén	có	kinh	nghiệm	phân	tích	các	hệ	thống	tài	

chính	lớn	và	bởi	vì	kiểm	soát	viên	cần	độc	lập	với	đảng	cầm	quyền	nhiều	nhất	có	thể”.	Tôi	không	phải	là	một	chính	trị	
gia	chuyên	nghiệp,	nhưng	đã	bắt	đầu	một	công	việc	kinh	doanh,	tư	vấn	cho	các	nhà	hoạch	định	chính	sách	và	giảng	
dạy	tại	Đại	học	Stanford.	Tôi	đã	làm	việc	cho	các	tổng	thống	từ	cả	hai	đảng,	làm	việc	để	tiết	kiệm	An	Sinh	Xã	Hội	và	
giúp	cho	dịch	vụ	chăm	sóc	sức	khỏe	có	giá	phải	chăng	hơn.	Tôi	lớn	lên	ở	Nam	California,	là	con	trai	của	những	người	
nhập	cư,	theo	học	trường	trung	học	công	lập	tại	địa	phương	và	tiếp	tục	lấy	bốn	bằng	của	Harvard,	gồm	cả	bằng	
Ph.D.	Vợ	tôi,	các	con	và	tôi	hiện	sống	tại	Bay	Area.	Sacramento	không	nên	tiếp	tục	lãng	phí	quá	nhiều	tiền	mà	
chúng	ta	khó	khăn	lắm	mới	kiếm	được.	Chúng	ta	cần	chi	tiêu	thông	minh	hơn.	Tôi	chắc	chắn	chúng	ta	sẽ	làm	được.	

Lanhee J. Chen |	ĐẢNG	VIÊN	CỘNG	HÒA

3941	Park	Drive,	Suite	20-343,	El	Dorado	Hills,	CA	95762 | Điện	thoại:	(650)	485-1652	|	E-mail:	info@chenforcalifornia.com 
chenforcalifornia.com	|	Facebook:	ChenforCalifornia | Twitter:	lanheechen	|	Instagram:	lanheechen 
YouTube:	youtube.com/chenforcontroller2022

Malia M. Cohen |	ĐẢNG	VIÊN	DÂN	CHỦ
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THỦ QUỸ
• Là	giám	đốc	ngân	hàng	của	tiểu	bang,	quản	lý	các	mục	đầu	tư	của	tiểu	bang,	và	quản	lý	việc	bán	công	khố	phiếu	và	chứng	phiếu	

của	tiểu	bang.
• Phục	vụ	trong	một	vài	ủy	ban,	và	hầu	hết	các	ủy	ban	này	đều	liên	quan	đến	việc	bán	công	khố	phiếu.
• Chi	trả	ngân	sách	tiểu	bang	khi	được	chi	tiêu	bởi	Kiểm	Soát	Viên	và	các	cơ	quan	khác	của	tiểu	bang.

Thứ tự các phần trình bày được xác định bằng cách bốc thăm ngẫu nhiên. Các bản trình bày trên trang này do các ứng cử viên cung cấp và chưa được kiểm tra về 
mức độ chính xác bởi bất kỳ cơ quan chính thức nào. Các quan điểm và ý kiến do ứng cử viên trình bày là của chính ứng cử viên và không nhất thiết đại diện cho 
quan điểm và ý kiến của văn phòng Ngoại Trưởng Tiểu Bang. Mỗi phần trình bày được ứng cử viên nộp và trả tiền một cách tự nguyện. Ứng cử viên mà không nộp 
phần trình bày có thể hội đủ điều kiện khác để có mặt trên lá phiếu.

Quý vị có thấy ạnh phúc với giá xăng $7, lạm phát kỷ lục, đánh thuế quá mức và chất lượng cuộc sống 
đang ngày càng đi xuống không?	Cuộc	khủng	hoảng	tài	chính	của	California	chính	là	hậu	quả	của	việc	
quản	lý	yếu	kém	nghiêm	trọng	và	sự	lãnh	đạo	kém	cỏi	của	các	chính	trị	gia	vô	tâm.		Họ	chẳng	quan	
tâm	đến	xếp	hạng	tín	dụng	tồi	tệ	của	California,	khoản	nợ	lương	hưu	chưa	được	hoàn	trả	vượt	quá	
$1 nghìn	tỷ,	các	khoản	thanh	toán	lãi	suất	cao	kỷ	lục	và	"thặng	dư"	ngân	sách	giả.	Thay	vào	đó,	họ	áp	
thuế	quá	mức,	đưa	ra	các	khoản	phí	đắt	đỏ	và	gây	ra	lạm	phát	do	chính	phủ	thúc	đẩy.	Như vậy đã đủ 
chưa? Tôi	tên	là	Jack	Guerrero	và	tôi	có	thể	giúp	đẩy	lùi	tình	thế	khó	khăn	về	tài	chính	này	của	tiểu	
bang	chúng	ta.	Tôi	là	con	trai	trong	gia	đình	có	cha	mẹ	là	người	Mê-hi-cô	nhập	cư	Công	Giáo	chăm	chỉ	
làm	việc	và	thấm	nhuần	các	Giá	Trị	Gia	Đình	mạnh	mẽ	và	có	đức	tính	khiêm	tốn	để	phục	vụ	người	
khác	một	cách	chính	trực.	Khi	người	cha	83	tuổi	của	tôi	nói	rằng:	"Đủ rồi! Chúng ta cần một chính phủ 
trung thực, công bằng và minh bạch".	Tôi	đến	với	thành	tích	đã	được	chứng	minh	thành	công	là	Thị	
Trưởng,	Ủy	Viên	Hội	Đồng,	Kế	Toán	Viên	Công	Chứng,	tốt	nghiệp	ngành	kinh	tế	trường	Stanford,	bằng	

MBA	trường	Harvard,	chuyên	gia	Ngân	Khố	và	cố	vấn	cho	các	công	ty	trong	danh	sách	Fortune	500.	Khi	mới	bắt	đầu	sự	nghiệp,	tôi	đã	
thực	hiện	kiểm	toán	đối	với	các	cơ	quan	liên	bang	và	các	thành	phố	tự	trị	với	tư	cách	là	chuyên	gia	kế	toán	của	chính	phủ	nhằm	phát	
hiện	nhanh	chóng	và hiệu quả tình trạng quản lý tài chính yếu kém !Với	tư	cách	là	Thị	Trưởng	tại	thành	phố	quê	hương	mình	(Quận	
Los Angeles),	tôi	đã	cân	đối	ngân	sách,	giảm	thuế,	giao	trách	nhiệm	giải	trình	cho	các	trường	công	lập	và	làm	việc	với	Kiểm	Soát	Viên	
California	để	đưa	ra	ánh	sáng	hàng	triệu	mỹ	kim	bị	chi	tiêu	lãng	phí	và	phi	pháp.	Tôi	tự	hào	về	hồ	sơ	thành	tích	này	với	tư	cách	là	viên	
chức	được	bầu	chọn	duy	nhất	của	Đảng	Cộng	Hòa	trong	khu	vực	có	98%	dân	số	là	người	nói	tiếng	Tây	Ban	Nha	và	phần	đông	áp	đảo	
theo	Đảng	Dân	Chủ.	Hãy	giúp	tôi	mang	sự	kỷ	luật	tương	tự	đến	cho	Sacramento	vì	những	người	dân	California	làm	việc	chăm	chỉ	
không	thể	nào	chịu	đựng	thêm	bốn	nămchính	sách	thất	bại	nữa.
P.O.	Box	1334	Cudahy,	CA	90201	|	Điện	thoại:	(323)	821-2670	|	Email:	jack4treasurer@gmail.com	|	www.jack4treasurer.com 
Facebook:	Guerrero4Treasurer	|	Twitter:	@Guerrero_CPA	|	YouTube:	Council	Member	Jack	Guerrero

Tôi	tham	gia	vào	cuộc	tái	bầu	cử	vị	trí	Thủ	Quỹ	Tiểu	Bang	vì	sức	mạnh	kinh	tế	của	California	
đòi	hỏi	một		người	giải	quyết	vấn	đề	có	thành	tích	đã	được	chứng	minh	về	việc	hoàn	thành	
nhiệm	vụ	.	Tôi	sẽ	tiếp	tục	đấu	tranh	cho	người	dân	trên	khắp	tiểu	bang	của	chúng	ta	bằng	
cách	đầu	tư	vào	nhà	ở,	trường	học,	bệnh	viện,	cơ	sở	hạ	tầng,	lực	lượng	phản	ứng	nhanh,	bảo	
vệ	môi	trường,	năng	lượng	xanh	và	giao	thông.	Trong	nhiệm	kỳ	đầu	tiên	của	tôi,	chúng	tôi	đã	
tái	cấp	vốn	cho	công	khố	phiếu	tiểu	bang	để	tiết	kiệm	cho	người	đóng	thuế	hơn	$5	tỷ	trong	
20	năm	tới.	Các	nhà	lập	pháp	của	cả	hai	đảng	đã	ca	ngợi	sự	giám	sát	của	chúng	tôi	đối	với	
ngân	quỹ	Covid-19	vì	đã	giúp	ngăn	chặn	được	hàng	trăm	triệu	mỹ	kim	trong	các	hành	vi	gian	
lận	và	lạm	dụng	tiềm	ẩn.	Năm	ngoái,	chúng	tôi	đã	xử	lý	$3.2	nghìn	tỷ	trong	các	giao	dịch	
ngân	hàng	và	giám	sát	thặng	dư	ngân	sách	kỷ	lục	$85	tỷ	để	tạo	việc	làm	mới	bằng	cách	tài	trợ	
cho	các	dự	án	đổi	mới.	Chúng	tôi	đã	phê	duyệt	nhiều	đơn	nguyên	nhà	ở	có	giá	phải	chăng	

hơn	bao	giờ	hết	trong	lịch	sử	của	tiểu	bang	chúng	ta	và	tăng	chương	trình	người	mua	nhà	lần	đầu	cho	các	gia	đình	và	
cựu	chiến	binh.	Chúng	tôi	đã	giúp	thêm	nhiều	người	California	tiết	kiệm	trong	các	chương	trình	đại	học/học	nghề	và	nghỉ	
hưu.	Năm	nay,	chúng	tôi	sẽ	khởi	động	CalKIDS	để	giúp	con	em	chúng	ta	phát	triển	bằng	cách	tăng	khả	năng	tiếp	cận	với	
giáo	dục	đại	học.	Tôi	là	một	Kế	Toán	Viên	Công	Chứng	từ	năm	1992	và	có	bằng	B.S	về	Kế	Toán,	bằng	M.S.	về	Thuế	và	bằng	
MBA	về	Tài	Chính.	Tôi	có	kiến	thức	và	kinh	nghiệm	tài	chính	để	đảm	bảo	California	vẫn	là	một	tiểu	bang	mạnh	về	mạnh	
mẽ	trong	khi	hướng	tới	một	tương	lai	bền	vững	hơn	và	có	giá	phải	chăng	hơn	cho	tất	cả	người	dân	trên	toàn	tiểu	bang.	
Tôi	sẽ	tiếp	tục	bảo	vệ	tiền	thuế	của	chúng	ta,	đầu	tư	khôn	ngoan	và	bảo	đảm	chính	phủ	làm	việc	với	trách	nhiệm	giải	trình	
và	tính	minh	bạch.	Tôi	rất	vinh	dự	khi	nhận	được	phiếu	bầu	của	quý	vị.	Xin	cảm	ơn.

Fiona Ma |	ĐẢNG	VIÊN	DÂN	CHỦ

1032	Irving	Street	#908	San	Francisco,	CA	94122 | Email:	Fiona@FionaMa.com	|	FionaMa.com	|	Facebook:	CA.Fiona.Ma 
Twitter:	@FionaMa	|	Instagram:	fionamacpa
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TỔNG CHƯỞNG LÝ
• Với tư cách là trưởng ban pháp chế của tiểu bang, bảo đảm rằng luật pháp tiểu ban được thực thi và điều tra các 

hoạt động gian lận hoặc bất hợp pháp.
• Trưởng Phòng Tư Pháp, cung cấp các dịch vụ pháp lý của chính phủ tiểu bang và đại diện cho tiểu bang trong các vụ 

kiện tòa án dân sự và hình sự.
• Giám sát các cơ quan thi hành pháp luật, bao gồm cả luật sư và cảnh sát trưởng của quận hạt.

Thứ tự các bản trình bày được xác định bằng cách bốc thăm ngẫu nhiên. Các bản trình bày trên trang này do các ứng cử viên cung cấp và chưa được kiểm tra về 
mức độ chính xác bởi bất kỳ cơ quan chính thức nào. Các quan điểm và ý kiến do ứng cử viên trình bày là của chính ứng cử viên và không nhất thiết đại diện cho 
quan điểm và ý kiến của văn phòng Ngoại Trưởng Tiểu Bang. Mỗi bản trình bày được ứng cử viên nộp và trả tiền một cách tự nguyện. Ứng cử viên mà không nộp 
bản trình bày có thể hội đủ điều kiện khác để có mặt trên lá phiếu.

P.O. Box 6495, Alameda, CA 94501 | Tel: 916-566-2494 | E-mail: Info@RobBonta.com | RobBonta.com 
Facebook: @RobBonta.com | Twitter: @RobBonta.com | Instagram: @RobBonta.com

Ngày hôm nay, quý vị có cảm thấy an toàn và bình yên hơn so với quý vị trong 2, 4, 6 hoặc 8 năm 
trước không? Tôi đang tranh cử chức vụ Tổng Chưởng Lý California vì tôi tin rằng câu trả lời đối với 
tất cả người dân California là “Không”. Chỉ nhờ vào bộ máy lãnh đạo mới, chúng ta mới có thể hy 
vọng giải quyết được những vấn đề khó khăn nhất của tiểu bang: tình trạng tội phạm gia tăng đe 
dọa đến gia đình và cộng đồng, tình trạng vô gia cư ngoài tầm kiểm soát, tình trạng sử dụng rộng 
rãi chất kích thích và fentanyl cướp đi sinh mạng của thêm nhiều người dân California hơn mỗi 
ngày. Nền tảng, kinh nghiệm, sự độc lập và các chính sách chung của tôi sẽ mang đến hướng lãnh 
đạo mới và khôi phục sự an toàn như quyền cơ bản của mọi người dân California. Sau khi tốt 
nghiệp Trường Luật Stanford và làm thư ký cho thẩm phán liên bang, tôi bắt đầu sự nghiệp của 
mình với tư cách là công tố viên liên bang—mang lại công lý cho những người phạm tội như quan 
chức chính phủ tham nhũng, những kẻ buôn bán ma túy, các thành viên băng đảng bạo lực và 
những kẻ gây ô nhiễm môi trường. Sau đó, tôi giữ chức vụ Trợ Lý Tổng Chưởng Lý của Bộ Tư Pháp 

Hoa Kỳ, do Tổng Thống bổ nhiệm và được Thượng Viện Hoa Kỳ nhất trí xác nhận. Khi giám sát Phòng Thuế, tôi đã lãnh đạo một 
đội hơn 350 luật sư và đã đưa ra thành công một số vụ án trên toàn quốc. Tại California, tôi tiếp tục đấu tranh chống tham nhũng 
với tư cách là Chủ Tịch Ủy Ban Đạo Đức Thành Phố Los Angeles. Trong lĩnh vực tư nhân, tôi nổi tiếng là một trong những luật sư 
tư pháp hình sự hàng đầu của quốc gia, bảo vệ quyền thuộc hiến pháp của cá nhân trước sự xâm phạm quá mức của chính phủ. 
Tôirất cảm kích trước sự ủng hộ của liên minh lưỡng đảng gồm các nhà lãnh đạo về an toàn công cộng bao gồm các Đảng Viên 
Dân Chủ như cựu Luật Sư Quận Hạt Los Angeles Jackie Lacey và các Đảng Viên Độc Lập như Luật Sư Quận Sacramento Anne 
Marie Schubert. Tôi sẽ rất vinh dự khi có được phiếu bầu của quý vị. Vui lòng liên hệ với tôi nếu có thắc mắc qua:

Nathan Hochman | ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG HÒA

E-mail: info@nathanhochman.com | www.NathanHochman.com | Facebook: /NathanHochmanAG 
Twitter: @NathanHochmanAG | Instagram: @nathanhochmanforag

Là Tổng Chưởng Lý của quý vị kiêm trưởng ban thi hành pháp luật, tôi đang đấu tranh để bảo vệ 
các quyền, quyền tự do và sự an toàn của tất cả người dân California. Khi Tòa Án Tối Cao tước bỏ 
quyền lựa chọn của phụ nữ, văn phòng của tôi đang dẫn dắt cả nước trong việc bảo vệ quyền phá 
thai. Các nhóm ủng hộ quyền lựa chọn như Tổ Chức Kế Hoạch Hóa Gia Đình nói rằng tái bầu tôi là 
một trong những bước quan trọng nhất mà người dân California có thể thực hiện để duy trì quyền 
tự do sinh sản. Dưới sự lãnh đạo của tôi, văn phòng của tôi đã bảo vệ thành công luật an toàn 
súng đạn của California khỏi bị bãi bỏ. Chúng tôi đã mang hàng ngàn khẩu súng bất hợp pháp ra 
khỏi đường phố của chúng ta và tránh xa tầm tay của những kẻ phạm trọng tội và những kẻ bạo 
hành gia đình. Cả các tổ chức thi hành pháp luật và những người ủng hộ quyền của nạn nhân đều 
ca ngợi hành động của văn phòng của tôi trong việc bảo vệ sự an toàn công cộng và buộc những 
người vi phạm pháp luật phải chịu trách nhiệm. Tôi đã thành lập các đội điều tra đặc biệt mới để 
truy bắt những kẻ buôn bán tình dục và triệt tiêu các băng nhóm tội phạm đường phố. Tôi đã kết 

bản án trọng tội cho một trong những vụ trộm cắp bán lẻ có tổ chức lớn nhất trong lịch sử California và tôi đã ủng hộ việc tăng 
cường tài trợ cho các chương trình cảnh sát làm việc với cộng đồng, truy tố tội phạm bạo lực và các chiến lược phòng chống tội 
phạm như điều trị sức khỏe tinh thần và cai nghiện.  Theo chỉ đạo của tôi, văn phòng của tôi đã triển khai các nỗ lực để buộc 
những kẻ gây ô nhiễm nghiêm trọng và các công ty dược phẩm phải chịu trách nhiệm về việc vi phạm luật của California. Tôi tự 
hào nhận được sự ủng hộ của Tổ Chức Kế Hoạch Hóa Gia Đình và các y tá, giáo viên, nhân viên cứu hỏa, các nhà lãnh đạo thi 
hành pháp luật và những người đồng tình với chính sách an toàn súng đạn của California. Ba mẹ tôi đã thấm nhuần cho tôi tư 
tưởng rằng giúp đỡ người khác là nghĩa vụ cao cả nhất của chúng ta. Với tư cách là Tổng Chưởng Lý của quý vị, tôi có đặc ân 
phục vụ California và rất vinh dự khi nhận được phiếu bầu của quý vị. www.robbonta.com

Rob Bonta | ĐẢNG VIÊN ĐẢNG DÂN CHỦ
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ỦY VIÊN BẢO HIỂM
• Lãnh	đạo	Bộ	phận	Bảo	hiểm	thi	hành	luật	bảo	hiểm	của	California	và	thông	qua	các	quy	định	để	thi	hành	luật.
• Cấp	phép	cho,	quản	lý	và	kiểm	tra	các	công	ty	bảo	hiểm.
• Trả	lời	các	câu	hỏi	và	than	phiền	của	công	chúng	về	ngành	bảo	hiểm.

Thứ tự các phần trình bày được xác định bằng cách bốc thăm ngẫu nhiên. Các bản trình bày trên trang này do các ứng cử viên cung cấp và chưa được kiểm tra về 
mức độ chính xác bởi bất kỳ cơ quan chính thức nào. Các quan điểm và ý kiến do ứng cử viên trình bày là của chính ứng cử viên và không nhất thiết đại diện cho 
quan điểm và ý kiến của văn phòng Ngoại Trưởng Tiểu Bang. Mỗi phần trình bày được ứng cử viên nộp và trả tiền một cách tự nguyện. Ứng cử viên mà không nộp 
phần trình bày có thể hội đủ điều kiện khác để có mặt trên lá phiếu.

Với	tư	cách	là	Ủy	Viên	Bảo	hiểm	của	quý	vị,	tôi	mang	đến	nhiều	năm	kinh nghiệm	làm	việc	để	
giải	quyết	các	vấn	đề	cấp	bách	nhất	của	California,	từ	trợ	giúp	những	người	sống	sót	sau	nạn	
cháy	rừng	cho	đến	giao	trách nhiệm giải trình cho	các	công	ty	bảo	hiểm.	Và	vì	quyền	sinh	sản	
đang	bị	tấn	công	trên	toàn	quốc	và	ở	các	tiểu	bang	khác,	hơn	bao	giờ	hết,	tôi	lại	càng	cam kết 
đấu	tranh	cho	quyền	bình	đẳng	về	các	lựa	chọn	chăm	sóc	sức	khỏe	tại	California	này.	Kinh 
nghiệm:	Cá	nhân	tôi	từng	đến	gặp	gỡ	hàng	ngàn	người	sống	trong	hàng	chục	quận	bị	tác	
động	do	nạn	cháy	rừng	để	lắng	nghe	trực	tiếp	lời	của	những	người	sống	sót.	Do	đó,	tôi	đang	
thực	hiện	hành	động	điều	hành	để	yêu	cầu	giảm	giá	bảo	hiểm	để	có	những	căn	nhà	an	toàn	
hơn	và	sự	ban	hành	luật	pháp	được	bảo	trợ	nhằm	hợp	lý	hóa	quy	trình	nhận	trợ	cấp	cho	
những	người	sống	sót.	Hành	động	của	tôi	đã	duy	trì	được	bảo	hiểm	cho	hơn	4	triệu	người	
dân	California,	đồng	thời	ưu	tiên	bảo	vệ	khí	hậu.	Trách nhiệm giải trình:	Trong	giai	đoạn	đại	
dịch	diễn	biến	phức	tạp	nhất,	các	tài	xế	ở	California	đã	phải	trả	toàn	bộ	giá	bảo	hiểm	ô	tô	
ngay	cả	khi	không	tham	gia	giao	thông.	Đó	là	lý	do	tôi	chỉ	đạo	các	công	ty	bảo	hiểm	cung	cấp	

khoản	giảm	phí	bảo	hiểm,	tiết	kiệm	cho	các	tài	xế	ở	California	hơn	$2	tỉ.	Cam kết:	Tôi	đã	và	đang	là	người	đấu	tranh	cho	
quyền	tiếp	cận	các	dịch	vụ	chăm	sóc	sức	khỏe	chất	lượng.	Là	Ủy	Viên	Bảo	hiểm,	tôi	ủng	hộ	các	ý	tưởng	mới	và	sáng	tạo	
như	Đạo	Luật	Chăm	Sóc	Sức	Khỏe	cho	Phụ	Huynh	cho	phép	người	mua	bảo	hiểm	bao	gồm	bố	mẹ	cao	tuổi	vào	trong	
chương	trình	bảo	hiểm	sức	khỏe	của	mình.	Tôi	sẽ	luôn	đứng	về	phía	của	quý	vị,	đấu	tranh	đòi	quyền	bình	đẳng	cho	tất	cả	
mọi	người,	cho	quyền	sinh	sản,	cho	một	thị	trường	bảo	hiểm	công	bằng	hơn	và	bênh	vực	cho	người	sống	sót	sau	thiên	
tai.	Tôi	tự	hào	nhận	được	sự	hỗ	trợ	của	Lực	Lượng	Cứu	Hỏa	Chuyên	Nghiệp	California,	những	người	ủng	hộ	người	tiêu	
dùng,	y	tá	và	giáo	viên.	Tôi	khiêm	tốn	xin	quý	vị	bỏ	phiếu	cho	tôi.	www.RicardoLara.com

555	Capitol	Mall,	Suite	400,	Sacramento,	CA	95814 | Điện	thoại:	(916)	442-2952	|	Email:	Ricardo@RicardoLara.com 
RicardoLara.com | Facebook:	www.Facebook.com/RicardoLara4CA	|	Twitter:	@RicardoLara4CA

Người	dân	California	xứng	đáng	nhận	được	các	giải	pháp	bảo	hiểm	thực	sự	chứ	không	phải	
những	lời	nói	suông	mang	tính	chính	trị.	Ông	Robert	Howell	là	một	Doanh	Nhân	Độc	Lập	
thẳng	thắn	sẽ	đại	diện	cho	"Người	Dân".	Bỏ	phiếu	cho	ông	Robert	Howell	đồng	nghĩa	với	việc	
ủng	hộ	đối	xử	bình	đẳng	và	công	bằng	cho	toàn	thể	người	dân	California.	Ông	sẽ	đấu	tranh	
chống	tham	nhũng	và	giải	quyết	các	vấn	đề	làm	tăng	phí	bảo	hiểm	của	chúng	ta.	Robert	
Howell	Không phải là một Chính Trị Gia	liều	lĩnh	níu	giữ	một	chức	vụ	được	trả	lương	cao.	
Ông từ chối không lấy tiền của các công ty bảo hiểm.	Robert	Howell	cam	kết	mạnh	mẽ	rằng	sẽ	
trợ	giúp	hàng	vạn	nạn	nhân	của	nạn	cháy	rừng	tại	California.	Thậm	chí	có	nhiều	người	dân	đã	
phải	trải	qua	các	đợt	tăng	giá	mạnh	hoặc	bảo	hiểm	chủ	nhà	của	họ	đột	ngột	bị	hủy	mà	không	
có	bất	kỳ	lời	giải	thích	hợp	lý	nào.	Ông	Robert	Howell	sẽ	chấm	dứt	những	thực	trạng	"đáng	
báo	động"	gây	ra	nhiều	thiệt	hại	này.	Có	thể	tìm	thấy	các	thêm	thông	tin	chi	tiết	tại	Báo	Cáo	
Điều	Tra	ConsumerWatchdog.org	gần	đây—"Biến Thành Tro Bụi: Các Công Ty Bảo Hiểm và Ủy Viên 

Bảo Hiểm Đã Khơi Mào Ngọn Lửa Phẫn Nộ của Các Nạn Nhân Cháy Rừng Như Thế Nào."	Ông	Robert	Howell	làm	chủ	và	vận	
hành	một	công	ty	điện	tử	thành	công	tại	Thung	Lũng	Silicon.	Ông	tuyển	dụng	hàng	chục	người	giỏi,	sản	xuất	ra	các	sản	
phẩm	tuyệt	vời	Do	Người	Mỹ	Chế	Tạo	và	có	thành	tích	đã	được	chứng	minh	nổi	bật	về	an	toàn.	Là	một	người	chồng,	người	
cha	cũng	như	một	người	ông,	ông	Robert	Howell	hiểu	được	rằng	tất	cả	chúng	ta	đều	có	những	Gia	Đình	quý	giá	cần	phải	
bảo	vệ.	Hàng	trăm	ngàn	người	dân	California	đã	rời	khỏi	Tiểu	Bang	Vàng	một	thời	của	chúng	ta	do	lạm	phát,	chi	phí	nhà	ở	
cao	và	giá	xăng	$6	mỗi	gallon.	Là	Ủy	Viên	Bảo	hiểm	tiếp	theo	của	chúng	ta,	ông	Robert	Howell	sẽ	tự	hào	đóng	vai	trò	là	
nhân	viên	giám	sát	riêng	của	quý	vị	trong	việc	bảo	vệ	chống	lại	sự	lãng	phí,	gian	lận	và	phí	bảo	hiểm	tăng	cao	quá	mức.	
Hãy	bỏ	phiếu	cho	Nhà	Lãnh	Đạo	Độc	Lập	mà	quý	vị	có	thể	Tin	Tưởng!	Hãy	bầu	ông	Robert	Howell	làm	Ủy	Viên	Bảo	hiểm.	

Robert Howell |	ĐẢNG	VIÊN	CỘNG	HÒA

117	Bernal	Road,	Suite	300,	San	Jose,	California	95119	|	Điện	thoại:	(408)	596-9869	|	Email:	watchdog@electroberthowell.com 
ElectRobertHowell.com	|	Hồ	Sơ	Ứng	Cử	Viên	CRA:	roberthowell.cragop.org

Ricardo Lara |	ĐẢNG	VIÊN	DÂN	CHỦ



CÁC ĐỊA HẠT TRONG HỘI ĐỒNG BÌNH ỔN 
CALIFORNIA
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Các Quận trong Mỗi Địa Hạt của Hội Đồng Bình Ổn

Địa Hạt 1
Alpine,	Amador,	Butte,	Calaveras,	Colusa,	El	Dorado,	
Fresno,	Glenn,	Inyo,	Kern,	Kings,	Lassen,	Madera,	
Mariposa,	Merced,	Modoc,	Mono,	Nevada,	Placer,	
Plumas,	Sacramento,	San	Bernardino,	San	Joaquin,	
Shasta,	Sierra,	Siskiyou,	Solano,	Stanislaus,	Sutter,	
Tehama,	Tulare,	Tuolumne,	Yolo,	Yuba

Địa Hạt 2
Alameda,	Contra	Costa,	Del	Norte,	Humboldt,	Lake,	Marin,	
Mendocino,	Monterey,	Napa,	San	Benito,	San	Francisco,	
San	Luis	Obispo,	San	Mateo,	Santa	Barbara,	Santa	Clara,	
Santa	Cruz,	Sonoma,	Trinity,	Ventura

Địa Hạt 3
Los	Angeles

Địa Hạt 4 
Imperial,	Orange,	Riverside,	

San	Bernardino,	San	Diego
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Phục	vụ	trong	Hội	Đồng	Bình	Ổn,	ủy	ban	thuế	dân	cử	của	tiểu	bang,	mà:
• Thẩm	định	tài	sản	được	quản	lý	về	đường	sắt	và	các	tiện	ích	công	cộng	cụ	thể,	và	thẩm	định	và	thu	thuế	xe	lửa	

tư nhân.
• Giám	sát	các	hoạt	động	thẩm	định	của	58	thẩm	định	viên	quận	của	tiểu	bang.
• Thẩm	định	và	thu	thuế	đồ	uống	có	cồn	và	cùng	quản	lý	thuế	đối	với	các	công	ty	bảo	hiểm.

62 | Bản	Trình	Bày	của	Ứng	Cử	Viên

BẢN TRÌNH BÀY CỦA ỨNG CỬ VIÊN
HỘI ĐỒNG BÌNH ỔN

ĐỊA HẠT 1

Thứ tự các bản trình bày được xác định bằng cách bốc thăm ngẫu nhiên. Các bản trình bày trên trang này do các ứng cử viên cung cấp và chưa được kiểm tra về 
mức độ chính xác bởi bất kỳ cơ quan chính thức nào. Các quan điểm và ý kiến do ứng cử viên trình bày là của chính ứng cử viên và không nhất thiết đại diện cho 
quan điểm và ý kiến của văn phòng Ngoại Trưởng Tiểu Bang. Mỗi bản trình bày được ứng cử viên nộp và trả tiền một cách tự nguyện. Ứng cử viên mà không nộp 
bản trình bày có thể hội đủ điều kiện khác để có mặt trên lá phiếu.

Tại	sao	California	lại	tan	rã	trong	khi	tiểu	bang	này	đang	có	thặng	dư	ngân	sách	$97	tỷ?	Đó	là	
vì	các	chính	trị	gia	của	Sacramento	quan	tâm	quá	nhiều	đến	chính	phủ	và	không	quan	tâm	đủ	
đến	quý	vị.	Tôi	không	đo	lường	thành	công	của	California	bằng	quy	mô	của	ngân	sách	tiểu	
bang.	Mà	đo	lường	thành	công	đó	bằng	cách	mà	các	gia	đình	của	chúng	ta	đang	sống	qua	
ngày	và	cách	mà	doanh	nghiệp	của	chúng	ta	tăng	thêm	việc	làm.	Đó	là	lý	do	tôi	dành	sự	
nghiệp	của	mình	với	tư	cách	là	người	ủng	hộ	người	đóng	thuế	của	quý	vị	để	nỗ	lực	làm	cho	
cuộc	sống	của	quý	vị	tốt	đẹp	hơn	thay	vì	phát	triển	chính	phủ	bằng	chi	phí	mà	quý	vị	bỏ	ra.	
Với	tư	cách	là	người	giám	sát	của	quý	vị	tại	Hội	Đồng	Bình	Ổn,	tôi	sẽ	tiếp	tục	đấu	tranh	và	làm	
mọi	việc	có	thể	để	bãi	bỏ	các	loại	thuế	mới	và	loại	bỏ	các	dự	án	lãng	phí	như	Đường	Sắt	Cao	
Tốc.	Tôi	sẽ	bảo	vệ	Dự	luật	13	để	thuế	tài	sản	của	quý	vị	không	tăng	vọt	và	người	cao	tuổi	
không	bị	đánh	thuế	những	ngôi	nhà	của	họ.	Trên	thực	tế,	tôi	đã	giành	được	thành	tích	điểm	
"A"	từ	Hiệp	Hội	Người	Đóng	Thuế	Howard	Jarvis	hàng	năm	trong	cơ	quan	lập	pháp.	Tôi	sẽ	nỗ	

lực	để	bắt	tội	phạm	chịu	trách	nhiệm	để	trường	học,	khu	phố	và	doanh	nghiệp	sẽ	an	toàn	hơn.	Tôi	sẽ	ủng	hộ	các	chính	
sách	hiệu	quả	dành	cho	người	vô	gia	cư	nhằm	dọn	sạch	đường	phố	và	giành	lại	không	gian	công	cộng	của	chúng	ta.	Và	
từ	xăng	dầu	đến	nhà	ở	đến	điện,	tôi	sẽ	cố	gắng	làm	cho	California	trở	thành	nơi	có	chi	phí	phải	chăng	hơn	để	người	dân	
của	chúng	ta	không	phải	vật	lộn	để	chi	trả	cho	những	nhu	cầu	thiết	yếu	của	cuộc	sống.	Tôi	là	người	California	thế	hệ	thứ	
năm	và	là	chủ	doanh	nghiệp	nhỏ	cùng	con	cháu	xây	dựng	cuộc	sống	ở	đây.	Tôi	đầu	tư	toàn	bộ	vào	tương	lai	ở	California	
nơi	chúng	ta	có	thể	phát	triển	thịnh	vượng	như	rất	nhiều	người	trong	chúng	ta	đã	làm	được	trong	quá	khứ	tuyệt	vời	của	
tiểu	bang	chúng	ta.	Hãy	chung	tay	cùng	tôi!	Xin	truy	cập	www.tedgaines.com

5170	Golden	Foothill	Parkway,	El	Dorado	Hills,	CA	95762	|	Điện	thoại:	(916)	773-8000	|	Email:	Ted@TedGaines.com 
TedGaines.com	|	Facebook:	www.facebook.com/ted.gaines	|	Twitter:	www.twitter.com/TedGaines 
Instagram:	www.instagram.com/TedGaines

Tôi	muốn	cảm	ơn	tất	cả	quý	vị,	những	người	đã	giúp	tôi	có	được	vị	trí	hiện	tại.	Bây	giờ,	một	
lần	nữa,	tôi	khiêm	tốn	xin	quý	vị	bỏ	phiếu	cho	tôi	để	trở	thành	người	đại	diện	cho	quý	vị	trong	
Hội	Đồng	Bình	Ổn.	Tôi	đã	làm	việc	được	32	năm	tại	Quỹ	Bảo	Hiểm	Bồi	Thường	của	Tiểu	Bang	
California,	hỗ	trợ	các	chủ	kinh	doanh	về	nhu	cầu	bảo	hiểm	bồi	thường	cho	người	lao	động	
của	họ,	ban	đầu	với	tư	cách	là	Chuyên	Viên	Thẩm	Định	Bảo	Hiểm,	sau	đó	là	Trợ	Lý	Chương	
Trình,	Phó	Chủ	Tịch	Tạm	Thời	của	Trung	Tâm	Dịch	Vụ	Khách	Hàng	và	gần	đây	nhất	là	Quản	Lý	
Điều	Hành	Dịch	Vụ	Kinh	Doanh.	Mỗi	vai	trò	trong	số	đó	đã	dạy	cho	tôi	bản	chất	đặc	biệt	của	
dịch	vụ	công	và	sự	tín	nhiệm	của	công	chúng	khi	liên	quan	đến	tiền	đóng	thuế	của	quý	vị.	Tôi	
đã	tham	gia	vào	cộng	đồng	của	mình	với	tư	cách	là	Ủy	Viên	của	Thành	Phố	West	Sacramento,	
với	tư	cách	là	Chủ	Tịch	Hội	Đồng	Cố	Vấn	Cộng	Đồng	của	UC	Davis	Health	và	với	tư	cách	là	
Thành	Viên	Hội	Đồng	của	Sacramento	Cottage	Housing	Inc.,	một	tổ	chức	phi	lợi	nhuận	giúp	
các	cá	nhân	và	gia	đình	chuyển	từ	tình	trạng	vô	gia	cư	sang	tự	lực.	Con	đường	học	vấn	của	tôi	

là	một	hành	trình	đáng	kinh	ngạc.	Tôi	là	học	sinh	đáng	tự	hào	của	Khu	Học	Chính	Thống	Nhất	L.A.	Năm	1994,	tôi	chuyển	
đến	sống	ở	Miền	Bắc	California,	tại	đây	tôi	đã	giành	được	AA/AS	từ	Trường	Cao	Đẳng	Sierra,	bằng	Cử	Nhân	về	Kinh	Tế	
Ứng	Dụng	của	Đại	Học	San	Francisco,	và	bằng	Thạc	Sĩ	Tài	Chính	tại	Đại	Học	Drexel.	Gia	đình	và	cuộc	sống	đã	giúp	tôi	thấm	
nhuần	quy	tắc	đạo	đức	cá	nhân	được	xây	dựng	dựa	trên	các	phẩm	chất	công	bằng,	bình	đẳng	và	hòa	nhập.	Là	người	gốc	
Latin	đầu	tiên	phục	vụ	tại	Địa	Hạt	1,	và	là	một	Đảng	Viên	Dân	Chủ,	tôi	sẵn	sàng	mang	theo	cam	kết	và	sự	tận	tâm	này	để	
phục	vụ	tất	cả	những	người	đóng	thuế.	Một	lần	nữa,	tôi	mong	quý	vị	ủng	hộ	và	bỏ	phiếu	bầu	cho	
Jose	Altamirano,	Hội	Đồng	Bình	Ổn,	Địa	Hạt	1.

Jose S. Altamirano |	ĐẢNG	VIÊN	DÂN	CHỦ

P.O.	Box	981266,	West	Sacramento,	CA	95798-1266	|	Điện	thoại:	(916)	295-4810	|	Email:	jose@josealtamirano.com 
www.josealtamirano.com	|	Facebook:	josealtamirano4BoE1	|	Twitter:	@altamiranoJSA	|	Instagram:	altamirano4BOE

Ted Gaines |	ĐẢNG	VIÊN	CỘNG	HÒA
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BẢN TRÌNH BÀY CỦA ỨNG CỬ VIÊN
HỘI ĐỒNG BÌNH ỔN
ĐỊA HẠT 2

Thứ tự các bản trình bày được xác định bằng cách bốc thăm ngẫu nhiên. Các bản trình bày trên trang này do các ứng cử viên cung cấp và chưa được kiểm tra về 
mức độ chính xác bởi bất kỳ cơ quan chính thức nào. Các quan điểm và ý kiến do ứng cử viên trình bày là của chính ứng cử viên và không nhất thiết đại diện cho 
quan điểm và ý kiến của văn phòng Ngoại Trưởng Tiểu Bang. Mỗi bản trình bày được ứng cử viên nộp và trả tiền một cách tự nguyện. Ứng cử viên mà không nộp 
bản trình bày có thể hội đủ điều kiện khác để có mặt trên lá phiếu.

Peter	Coe	Verbica	là	một	người	dân	California	hiểu	lý	lẽ,	được	chứng	thực	bởi	Hiệp	Hội	Người	
Đóng	Thuế	Howard	Jarvis	PAC.	Trung	tâm	Công	Viên	Tiểu	Bang	Henry	Coe	(nay	là	công	viên	tiểu	
bang	lớn	thứ	hai	của	California)	là	do	gia	đình	ông	quyên	tặng—do	sự	đánh	giá	cao	của	họ	đối	
với	môi	trường	và	môi	trường	ngoài	trời	tuyệt	vời.		Chịu	trách	nhiệm	về	mặt	tài	chính,	Peter	cho	
rằng	nên	cắt	giảm	thuế	xăng,	phí	DMV	và	thuế	mua	bán	thực	phẩm	và	nên	sử	dụng	thu	nhập	
của	Tiểu	Bang	để	chữa	cháy,	cải	thiện	nguồn	nước	và	làm	sạch	các	con	đường,	đường	mòn	và	
bãi	biển	của	chúng	ta.	Được	đào	tạo	về	kinh	doanh,	bất	động	sản,	luật	và	với	tư	cách	là	Nhà	
Hoạch	Định	Tài	Chính	Được	Chứng	Nhận®,	Peter	đem	đến	kinh	nghiệm	chuyên	môn	sâu	rộng	
cho	Hội	Đồng	Bình	Ổn.	Ông	hiểu	rằng	các	bên	liên	quan	California	muốn	mức	thuế	thấp,	có	
công	việc	được	trả	lương	cao,	khu	phố	an	toàn,	chi	phí	nhà	ở	hợp	lý	và	các	trường	học	chất	
lượng	cao.		Peter	đã	tích	cực	hỗ	trợ	ngành	giáo	dục,	nam	giới	và	nữ	giới	thực	hiện	nghĩa	vụ	
quân	sự,	múa	ba	lê	dành	cho	thanh	thiếu	niên,	nhạc	giao	hưởng,	văn	hóa	Á-Mỹ	và	các	Công	

Viên	Tiểu	Bang	California.	Là	cha	của	bốn	cô	con	gái,	trong	đó	người	con	lớn	nhất	từng	phục	vụ	trong	Hải	Quân	Hoa	Kỳ,	ông	
Peter	tin	tưởng	vào	việc	phục	vụ	cộng	đồng	và	Quốc	Gia.	Ông	là	cựu	Chủ	Tịch	Ủy	Ban	Chăm	Sóc	Quân	Đội,	ủy	ban	này	đã	
cung	cấp	hàng	trăm	gói	dịch	vụ	chăm	sóc	cho	các	thủy	thủ	và	Thủy	Quân	Lục	Chiến	Hoa	Kỳ.	Peter	tốt	nghiệp	Bellarmine,	
Đại Học	Santa	Clara	và	MIT.	Ông	là	một	tác	giả	đã	xuất	bản	tác	phẩm	xuất	hiện	trong	hơn	40	tuyển	tập.	Ông	là	một	hội	viên	
của	Nhà	Thờ	Giám	Nhiệm	Saint	Francis.	Ông	Peter	tin	tưởng	vào	phương	pháp	tiếp	cận	rõ	ràng,	hiệu	quả,	công	bằng	trong	
quản	trị	và	tầm	quan	trọng	của	Văn	Phòng	Biện	Hộ	Cho	Quyền	của	Người	Đóng	Thuế	BOE	là	một	địa	điểm	quan	trọng	cho	
những	người	đóng	thuế	chịu	bất	công.	Để	biết	thêm	thông	tin,	hãy	truy	cập	vào	www.peterverbica.com.
160	Lakeview	Dr.,	Felton,	CA	95018	|	Điện	thoại:	(408)	832-3030	|	Email:	peter.verbica@gmail.com 
www.peterverbica.com	|	Facebook:	Peter	Coe	Verbica	Board	of	Equalization	District	2,	2022 
Twitter:	Peter	Coe	Verbica	for	Board	of	Equalization	(@pverb_equalizer)

Tôi	là	một	ứng	cử	viên	phi	doanh	nghiệp	tranh	cử	để	đại	diện	cho	quý	vị	trong	Hội	Đồng	Bình	
Ổn,	cơ	quan	giám	sát	việc	thu	thuế	tài	sản	tài	trợ	cho	các	trường	học	và	chính	quyền	địa	
phương	ở	Tiểu	Bang	của	chúng	ta.	Là	thành	viên	Hội	Đồng,	tôi	sẽ	đảm	bảo	để	tiếng	nói	hàng	
ngày	của	mọi	người	đều	được	lắng	nghe;	hệ	thống	thuế	của	chúng	ta	hợp	lý	và	công	bằng	đối	
với	chủ	nhà,	người	thuê	nhà,	cựu	chiến	binh,	người	khuyết	tật,	doanh	nghiệp	nhỏ	và	cộng	
đồng	da	màu;	các	tiện	ích	do	chủ	đầu	tư	sở	hữu	và	lợi	ích	của	giới	nhiều	tiền	khác	phải	trả	
phần	công	bằng	cho	họ;	và	chính	quyền	tiểu	bang	sẽ	nỗ	lực	làm	việc	để	chống	lại	biến	đổi	khí	
hậu.	Tôi	sẽ	luôn	bảo	vệ	quyền	lợi	của	Dự	luật	13	cho	các	chủ	nhà.	Tôi	là	ứng	cử	viên	duy	nhất	
trong	cuộc	đua	này	đã	cân	đối	ngân	sách	và	cắt	giảm	chi	tiêu	lãng	phí	ở	cả	cấp	tiểu	bang	và	
địa	phương.	Tại	Nghị	Viện	Tiểu	Bang	California,	tôi	là	người	biên	soạn	luật	tăng	mức	lương	tối	
thiểu	toàn	tiểu	bang,	tạo	ra	các	biện	pháp	bảo	vệ	môi	trường	mới	và	đưa	ra	nhiều	học	bổng	
Cal	Grant	hơn	cho	các	sinh	viên	đại	học	xứng	đáng	được	nhận.	Với	tư	cách	là	Nữ	Ủy	Viên	Hội	

Đồng	và	Thị	Trưởng,	tôi	đã	giúp	xây	dựng	loại	hình	nhà	ở	có	giá	phải	chăng	cho	giáo	viên;	ngăn	chặn	Công	Ty	Thuốc	Lá	
Lớn	quảng	cáo	gần	trường	học;	mở	các	dịch	vụ	giữ	trẻ	và	dịch	vụ	dành	cho	người	cao	niên	mới	cho	các	gia	đình	lao	động;	
và	nỗ	lực	làm	việc	để	tăng	cường	bảo	vệ	cho	các	thanh	thiếu	niên	đang	được	nuôi	tạm.	Tôi	tự	hào	rằng	công	việc	của	tôi	
trong	Cơ	Quan	Lập	Pháp	Tiểu	Bang	đã	nhận	được	đánh	giá	100%	vĩnh	viễn	từ	Planned	Parenthood,	Câu	lạc	bộ	Sierra,	
Congress	of	California	Seniors,	và	Equality	California;	và	tôi	được	sự	ủng	hộ	của	Thống	Đốc	Gavin	Newsom,	Đảng	Dân	Chủ	
California,	Hiệp	Hội	Y	Tá	California,	Hiệp	Hội	Giáo	Viên	California,	công	nhân	SEIU	và	AFSCME,	và	Lực	Lượng	Cứu	Hỏa	
Chuyên	Nghiệp	California.	Nhưng	con	dấu	chấp	thuận	quan	trọng	nhất	đến	từ	quý	vị.	Rất	mong	quý	vị	bỏ	phiếu	cho	tôi.

Sally J. Lieber |ĐẢNG	VIÊN	DÂN	CHỦ

P.O.	Box	9980,	San	Jose,	CA	95157 | Điện	thoại:	(650)	646-2068	|	Email:	2022@sallylieber.org	|	www.sallylieber.org

Peter Coe Verbica |	ĐẢNG	VIÊNCỘNG	HÒA
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Thứ tự các bản trình bày được xác định bằng cách bốc thăm ngẫu nhiên. Các bản trình bày trên trang này do các ứng cử viên cung cấp và chưa được kiểm tra về 
mức độ chính xác bởi bất kỳ cơ quan chính thức nào. Các quan điểm và ý kiến do ứng cử viên trình bày là của chính ứng cử viên và không nhất thiết đại diện cho 
quan điểm và ý kiến của văn phòng Ngoại Trưởng Tiểu Bang. Mỗi bản trình bày được ứng cử viên nộp và trả tiền một cách tự nguyện. Ứng cử viên mà không nộp 
bản trình bày có thể hội đủ điều kiện khác để có mặt trên lá phiếu.

Không	có	bản	trình	bày	của	ứng	cử	viên

Không	có	bản	trình	bày	của	ứng	cử	viên

Y. Marie Manvel |	KHÔNG	CÓ	ƯU	TIÊN	CHÍNH	ĐẢNG

Tony Vazquez |	ĐẢNG	VIÊN	DÂN	CHỦ

HỘI ĐỒNG BÌNH ỔN
ĐỊA HẠT 3
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Thứ tự các bản trình bày được xác định bằng cách bốc thăm ngẫu nhiên. Các bản trình bày trên trang này do các ứng cử viên cung cấp và chưa được kiểm tra về 
mức độ chính xác bởi bất kỳ cơ quan chính thức nào. Các quan điểm và ý kiến do ứng cử viên trình bày là của chính ứng cử viên và không nhất thiết đại diện cho 
quan điểm và ý kiến của văn phòng Ngoại Trưởng Tiểu Bang. Mỗi bản trình bày được ứng cử viên nộp và trả tiền một cách tự nguyện. Ứng cử viên mà không nộp 
bản trình bày có thể hội đủ điều kiện khác để có mặt trên lá phiếu.

ĐỊA HẠT 4

Với	30	năm	kinh	nghiệm	trong	lĩnh	vực	Thẩm	Định	Thuế	Bất	Động	Sản	tại	Hội	Đồng	Bình	Ổn	
(Board	of	Equalization,	BOE)	và	là	người	quản	lý	của	văn	phòng	khu	vực	Miền	Nam	California,	
tôi	là	ứng	cử	viên	hội	đủ	điều	kiện	nhất.	Hội	Đồng	sẽ	giám	sát	hệ	thống	Thuế	Bất	Động	Sản	
của	California.	Tôi	cam	kết	sẽ	sử	dụng	kiến	thức	của	mình	trong	lĩnh	vực	chuyên	môn	này	để	
bảo	vệ	quyền	của	quý	vị,	đấu	tranh	chống	lại	các	lỗ	hổng	pháp	luật	và	giải	quyết	các	thách	
thức.	Tôi	sẽ	đưa	ra	kiến	thức	chuyên	môn	cần	thiết	để	điều	chỉnh	các	thay	đổi	của	luật	thuế.	
Ngôi	nhà	chính	là	một	trong	số	ít	những	con	đường	để	các	gia	đình	tạo	dựng	nên	sự	sung	
túc.	Tôi	sẽ	thực	hiện	những	thay	đổi	tích	cực	để	giúp	đỡ	người	dân	California.	#USCG

P.O.	Box	3804,	Dana	Point,	CA	92629	|	Tel:	(949)	484-6435	|	E-mail:	DavidDodson4BOE@gmail.com 
DavidDodson4BOE.org	|	Facebook:	DavidDodson4BOE	|	Twitter:	Dodson4BOE	|	Instagram:	dodson4boe 
Linkedin:	in/dodson4boe/

Tôi	là	Mike	Schaefer,	“Người Đem Lại Bình Đẳng”.	Tôi	tự	hào	được	phục	vụ	với	tư	cách	Người	
Biện	Hộ	cho	Người	Đóng	Thuế	Được	Bầu	Chọn	của	quý	vị,	và	với	tư	cách	Phó	Chủ	Tịch	của	Hội	
Đồng	Bình	Ổn	Tiểu	Bang	California.	10	triệu	người	trong	số	quý	vị,	những	cử	tri	của	tôi,	ở	các	
quận	San	Diego,	Orange,	Riverside,	Imperial	và	San	Bernardino,	tin	tưởng	tôi	trở	thành	người	
giám	sát	tài	chính	tiểu	bang	của	quý	vị,	sử	dụng	trách	nhiệm	giám	sát	của	tôi	đối	với	hệ	thống	
thuế	bất	động	sản	trị	giá	$77	tỷ	của	chúng	ta,	hệ	thống	này	tài	trợ	cho	các	trường	học	và	các	
dịch	vụ	của	chính	quyền	địa	phương	mà	quý	vị	tin	tưởng.	Khi	quý	vị	bầu	chọn	tôi	vào	năm	
2019,	tôi	đã	trở	thành	viên	chức	thuộc	hiến	pháp	mới	nhậm	chức	lớn	tuổi	nhất	trong	lịch	sử	
tiểu	bang.	Khi	đại	dịch	xảy	ra,	tôi	đã	làm	việc	với	Thống	Đốc	Newsom	để	đề	xướng	Sắc	Lệnh	
hỗ	trợ	các	doanh	nghiệp	nhỏ	bằng	cách	hoãn	thời	hạn	nộp	tiền	phạt	đối	với	các	bản	kê	thuế	
bất	động	sản,	giúp	các	doanh	nghiệp	trụ	vững	trong	những	thời	điểm	khó	khăn.	Tôi	đã	đồng	
lãnh	đạo	Nhóm	Đặc	Nhiệm	COVID-19	gồm	50	người	trên	toàn	tiểu	bang,	tạo	ra	các	giải	pháp	

thuế	sáng	tạo	nhằm	bảo	vệ	Dự	Luật	13,	các	cựu	chiến	binh,	cá	nhân,	các	gia	đình	và	người	cao	niên.	Kinh	Nghiệm	và	Học	
Vấn:	Bằng	kinh	doanh	của	Đại	Học	California,	Berkeley	và	bằng	luật	của	Đại	Học	Georgetown.	Điều	Tra	Viên	và	Nhà	Phân	
Tích	Tài	Chính	của	Ủy	Ban	Chứng	Khoán	và	Giao	Dịch	Hoa	Kỳ	tại	Washington,	DC,	Thành	Viên	Hội	Đồng	Thành	Phố	San Diego. 
Tôi	bắt	đầu	sự	nghiệp	pháp	lý	của	mình	ở	văn	phòng	Luật	Sư	Thành	Phố	San	Diego,	trước	khi	hành	nghề	tư	nhân	và	trở	
thành	người	đấu	tranh	ủng	hộ	luật	bầu	cử	hợp	lý	và	công	bằng.	Tôi	tự	hào	nhận	được	sự	ủng	hộ	từ	Đảng Dân Chủ California, 
Kiểm Soát Viên Tiểu Bang Betty Yee, Thủ quỹ Tiểu	Bang	Fiona Ma, Chủ Tịch Ủy Ban Bình Ổn Tiểu Bang Malia Cohen và Dân Biểu 
Chris Ward,	cùng	với	những	người	đóng	thuế	và	gia	đình	lao	động	ủng	hộ	cuộc	tái	bầu	cử	của	tôi.	Tôi	rất	vinh	dự	khi	nhận	
được	phiếu	bầu	của	quý	vị	và	sẽ	tiếp	tục	đấu	tranh	giành	công	bằng	và	bình	đẳng	thuế,	bảo	vệ	số	tiền	thuế	mà	quý	vị	vất	
vả	mới	kiếm	được.	Hãy	truy	cập	vào	www.MikeFightsForUs.com

Mike Schaefer |	ĐẢNG	VIÊN	DÂN	CHỦ

Điện	thoại:	(858)	264-6711	|	E-mail:	MikeSchaefer2022@gmail.com	|	MikeFightsForUs.com	|	Facebook:	BoEMemberSchaefer

David Dodson |	ĐẢNG	VIÊN	DÂN	CHỦ
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GIÁM ĐỐC CÔNG HUẤN (CHỨC VỤ KHÔNG THEO ĐẢNG NÀO)
• Là	người	đứng	dầu	các	trường	công	lập	của	tiểu	bang,	cung	cấp	định	hướng	chính	sách	giáo	dục	cho	các	khu	học	chính	địa	

phương,	và	làm	việc	với	cộng	đồng	giáo	dục	để	cải	thiện	thành	tích	học	tập.
• Đứng	Đầu	Bộ	Giáo	Dục	và	thực	thi	các	chính	sách	được	quy	định	bởi	Hội	Đồng	Giáo	Dục	Tiểu	Bang.
• Phục	vụ	trong	cương	vị	thành	viên	không	chính	thức	của	hội	đồng	quản	trị	hệ	thống	giáo	dục	đại	học	của	tiểu	bang.

Thứ tự các bản trình bày được xác định bằng cách bốc thăm ngẫu nhiên. Các bản trình bày trên trang này do các ứng cử viên cung cấp và chưa được kiểm tra về 
mức độ chính xác bởi bất kỳ cơ quan chính thức nào. Các quan điểm và ý kiến do ứng cử viên trình bày là của chính ứng cử viên và không nhất thiết đại diện cho 
quan điểm và ý kiến của văn phòng Ngoại Trưởng Tiểu Bang. Mỗi bản trình bày được ứng cử viên nộp và trả tiền một cách tự nguyện. Ứng cử viên mà không nộp 
bản trình bày có thể hội đủ điều kiện khác để có mặt trên lá phiếu.

Các	trường	công	lập	ở	California	đều	thất	bại	trên	mọi	phương	diện.	Con	cái	của	chúng	ta	
chưa	chuẩn	bị	tốt	cho	nền	kinh	tế	Thế	Kỷ	21	mặc	dù	đã	có	$23,893	được	chi	cho	mỗi	em	học	
sinh	trường	công	lập	trong	năm	nay.	California	xếp	thứ	50	về	tỷ	lệ	biết	chữ.	Học	sinh	lớp	tám	
đang	giải	toán	lớp	năm.	Trong	thời	gian	phong	toả,	các	trường	học	ở	California	duy	trì	tình	
trạng	đóng	cửa	lâu	hơn	bất	kỳ	tiểu	bang	nào	khác	và	có	gần	300,000	học	sinh	rời	khỏi	các	
trường	công	lập	của	chúng	ta.	Các	nhóm	lợi	ích	đặc	biệt	cố	hữu	xem	nhẹ	các	bậc	phụ	huynh	
trong	khi	ưu	tiên	những	kiểu	dạy	học	thất	bại	và	áp	dụng	những	chương	trình	giảng	dạy	cực	
đoan.	Tình	trạng	này	cần	phải	chấm	dứt.	Với	tư	cách	là	cha	của	5	người	con,	một	cựu	giáo	
viên,	một	nhà	điều	hành	chính	sách	giáo	dục	và	là	người	soạn	thảo	tiên	khởi	lựa	chọn	trường	
học,	tôi	sẽ	tận	dụng	hai	thập	kỷ	kinh	nghiệm	về	chính	sách,	lập	pháp	và	ngân	sách	của	mình	
và	đưa	phụ	huynh	vào	bài	toán	giáo	dục	này.	Tôi	sẽ	yêu	cầu	các	khu	học	chính	địa	phương	
của	chúng	ta	hoạt	động	thật	xuất	sắc	và	thúc	đẩy	cải	tổ	giáo	dục	vì	lợi	ích	của	các	em	học	sinh	

chứ	không	phải	vì	các	nhóm	lợi	ích	đặc	biệt.	Chúng	ta	phải	bảo	vệ	con	cái	chúng	ta	trong	lớp	học.	Tôi	sẽ	ưu	tiên	những	
trường	an	toàn.	Tôi	sẽ	rất	vinh	dự	khi	nhận	được	phiếu	bầu	của	quý	vị	với	tư	cách	là	Giám	Đốc	Công	Huấn	tiếp	theo	của	
quý	vị.	Tôi	cam	kết	sẽ	lại	khiến	cho	thế	giới	phải	ghen	tị	với	nền	giáo	dục	California	

P.O.	Box	516,	Wheatland,	CA	95692	|	Điện	thoại:	(916)	572-8298	|	Email:	contact@lancechristensen.com 
lancechristensen.com	|	Facebook:	https://www.facebook.com/Lance4CASuper	|	Twitter:	https://twitter.com/Lance4CASuper 
Instagram:	https://www.instagram.com/lance4casuper/

Các	em	học	sinh	California	đã	trải	qua	những	giai	đoạn	khó	khăn	trong	vài	năm	qua.	Với	tư	cách	
là	Giám	Đốc	Công	Huấn	Tiểu	Bang	của	quý	vị,	tôi	đã	dẫn	dắt	các	nỗ	lực	chỉ	đạo	các	trường	học	
vượt	qua	đại	dịch,	bao	gồm	cung	cấp	một	triệu	máy	tính	và	hàng	tỷ	mỹ	kim	tài	trợ	để	xóa	bỏ	lỗ	
hổng	về	Internet	và	cung	cấp	các	nguồn	tài	nguyên	để	duy	trì	mở	cửa	cho	các	trường	học	của	
chúng	ta	và	giữ	an	toàn	cho	các	em	học	sinh	của	chúng	ta.	Khi	chúng	ta	nỗ	lực	để	vượt	qua	
những	thách	thức	mà	các	em	học	sinh	phải	đối	mặt	trong	đại	dịch,	tôi	tự	hào	đã	cung	cấp	ổn	
định	các	nguồn	tài	nguyên	mới	để	giúp	các	em	học	sinh	của	chúng	ta	chữa	lành	và	phục	hồi.	
Điều	này	bao	gồm	việc	gây	quỹ	để	thuê	10,000	bác	sĩ	lâm	sàng	về	sức	khỏe	tinh	thần,	các	suất	
học	mầm	non	cho	mỗi	học	sinh	4	tuổi	và	cung	cấp	các	bữa	ăn	miễn	phí	ở	trường	cho	mỗi	em	học	
sinh	nghèo	đói.	Là	một	phụ	huynh	có	con	là	học	sinh	trường	công	lập	đã	dành	ra	14	năm	dạy	kỹ	
năng	sống	và	giáo	dục	công	dân,	thực	hiện	các	chương	trình	sau	giờ	học	và	sức	khỏe	tinh	thần	
cũng	như	ủng	hộ	cho	các	em	học	sinh,	tôi	cam	kết	sẽ	hợp	tác	với	phụ	huynh	để	hướng	dẫn	về	

các	nhu	cầu	giáo	dục	của	các	em	học	sinh.	Tôi	đang	dẫn	dắt	các	nỗ	lực	nhằm	đảm	bảo	các	em	học	sinh	phát	triển	vượt	bậc,	
bao	gồm	đảm	bảo	toàn	bộ	học	sinh	được	học	đọc	chậm	nhất	vào	lớp	ba	và	cung	cấp	chương	trình	hướng	dẫn	khoa	học	máy	
tính	và	các	cơ	hội	tạo	môi	trường	học	tập	song	ngữ.	Tôi	sẽ	đấu	tranh	chống	những	người	tìm	cách	tư	nhân	hóa	giáo	dục	công	
lập	và	những	người	tấn	công	thanh	thiếu	niên	thuộc	cộng	đồng	LGBTQ,	sinh	viên	da	màu	và	thanh	thiếu	niên	có	thu	nhập	
thấp.	Tôi	sẽ	nỗ	lực	giải	quyết	tình	trạng	bất	bình	đẳng	trong	giáo	dục	và	đảm	bảo	tất	cả	các	em	học	sinh	đều	nhận	được	một	
nền	giáo	dục	bậc	nhất	và	có	cơ	hội	sống	một	cuộc	sống	tuyệt	vời.	Tôi	rất	vinh	dự	được	chứng	thực	bởi	các	giáo	viên,	y	tá	và	
nhân	viên	cứu	hỏa	của	California,	cùng	với	Đảng	Dân	Chủ	California,	Planned	Parenthood,	Equality	California,	Chủ	Tịch	Hạ	
Viện	Nancy	Pelosi	và	Thượng	Nghị	Sĩ	Alex	Padilla.	Tôi	sẽ	rất	vinh	dự	khi	có	được	phiếu	bầu	của	quý	vị	vào	tháng	11	này.

Tony K. Thurmond

P.O.	Box	2145,	Richmond,	CA	94802	|	Sđt:	(510)	859-3241	|	E-mail:	Tony@TonyThurmond.com	|	Tonythurmond.com 
Facebook:	facebook.com/Tony.Thurmond	|	Twitter:	@TonyThurmond	|	Instagram:	@TonyThurmondSPI 
LinkedIn:	tonythurmond4spi

Lance Ray Christensen
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Các Cuộc Bầu Cử tại California
Đạo Luật Bầu Cử Sơ Bộ Công Khai Hai Ứng Cử Viên Hàng Đầu quy định rằng mọi ứng cử viên cho 
một chức vụ do cử tri đề cử phải được liệt kê trên cùng lá phiếu. Các chức vụ do cử tri đề cử bao 
gồm chức vụ lập pháp tiểu bang, chức vụ quốc hội Hoa Kỳ, và chức vụ 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) thì 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 chạy đua 
cho chức vụ Tổng Thống Hoa Kỳ, các chức vụ ủy ban trung tâm quận, hay các chức vụ địa phương.

Những ứng cử viên điền tên cho những chức vụ do cử tri đề cử vẫn có thể chạy đua 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 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 theo như 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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Thủ Tục Bầu Cử
Theo	Hiến	Pháp	California,	các	thẩm	phán	của	Tòa	Án	Tối	Cao	và	các	tòa	án	phúc	thẩm	phải	được	xác	nhận	
bởi	cử	tri.	Các	phiếu	bầu	công	khai	“có”	hoặc	“không”	về	việc	có	nên	giữ	lại	mỗi	thẩm	phán	hay	không.

Các	chức	vụ	tư	pháp	này	là	chức	vụ	không	đảng	phái.

Trước	khi	một	người	có	thể	trở	thành	một	thẩm	phán	tòa	án	phúc	thẩm,	Thống	Đốc	phải	trình	tên	của	ứng	cử	
viên	cho	Ủy	Ban	Đánh	Giá	Ứng	Cử	Viên	Tư	Pháp	Được	Đề	Cử,	bao	gồm	các	thành	viên	công	cộng	và	luật	sư.	
Ủy	ban	tiến	hành	xem	xét	kỹ	lưỡng	lý	lịch	và	trình	độ	của	ứng	cử	viên,	với	ý	kiến	đóng	góp	của	cộng	đồng,	và	
sau	đó	chuyển	phần	đánh	giá	ứng	cử	viên	của	họ	cho	Thống	Đốc.

Sau	đó	Thống	Đốc	xem	xét	phần	đánh	giá	của	ủy	ban	và	chính	thức	đề	cử	ứng	cử	viên	mà	khả	năng	chuyên	
môn	của	họ	phải	qua	phần	nhận	xét	công	cộng	trước	khi	được	kiểm	tra	và	xem	xét	bởi	Ủy	Ban	Bổ	Nhiệm	Tư	
Pháp.	Ủy	ban	đó	bao	gồm	Chánh	Án	California,	Tổng	Chưởng	Lý	California,	và	một	Thẩm	Phán	Chủ	Tọa	cấp	
cao	của	các	Tòa	Án	Phúc	Thẩm.	Sau	đó	Ủy	Ban	Bổ	Nhiệm	Tư	Pháp	phải	xác	nhận	hoặc	từ	chối	phần	đề	cử.	Chỉ	
nếu	được	xác	nhận,	người	được	đề	cử	mới	trở	thành	thẩm	phán.

Sau	phần	xác	nhận,	thẩm	phán	này	được	tuyên	thệ	nhậm	chức	và	phải	được	sự	chấp	thuận	của	cử	tri	tại	
cuộc	bầu	cử	thống	đốc	tiếp	theo,	và	sau	đó	vào	cuối	mỗi	nhiệm	kỳ.	Nhiệm	kỳ	theo	quy	định	của	Hiến	Pháp	
California	cho	các	thẩm	phán	của	Tòa	Án	Tối	Cao	và	các	tòa	phúc	thẩm	là	12	năm.	Các	thẩm	phán	được	xác	
nhận	bởi	Ủy	Ban	Bổ	Nhiệm	Tư	Pháp	chỉ	cho	đến	cuộc	bầu	cử	thống	đốc	tiếp	theo,	tại	thời	điểm	đó	họ	sẽ	tranh	
cử	để	được	ở	lại	trong	phần	còn	lại	của	nhiệm	kỳ,	nếu	có,	của	người	tiền	nhiệm	của	họ,	sẽ	là	bốn	hoặc	tám	
năm.	(Bộ	Luật	Bầu	Cử	mục	9083.)

Khi	một	thẩm	phán	Tòa	Án	Tối	Cao	cấp	tiểu	bang	hoặc	Tòa	Án	Phúc	Thẩm	gần	kết	thúc	nhiệm	kỳ	trong	chức	
vụ	của	mình,	các	cử	tri	cầnphải	quyết	định	xem	thẩm	phán	đó	có	được	giữ	lại	(tiếp	tục	phục	vụ)	thêm	một	
nhiệm	kỳ	nữa	hay	không.	Đây	được	gọi	là	cuộc	bầu	cử	lưu	giữ.

Trong	các	cuộc	bầu	cử	lưu	giữ,	các	thẩm	phán	sẽ	không	tranh	cử	với	các	ứng	cử	viên	đối	lập.	Nếu	một	thẩm	
phán	nhận	được	nhiều	phiếu	bầu	"có”	hơn	thì	thẩm	phán	đó	có	thể	ở	lại	vị	trí	của	mình.	Nếu	một	thẩm	phán	
nhận	được	nhiều	phiếu	bầu	“không”	hơn	thì	thẩm	phán	đó	sẽ	hoàn	thành	nhiệm	kỳ	hiện	tại	và	sau	đó	Thống	
Đốc	sẽ	bổ	nhiệm	thẩm	phán	mới.

Vì	các	thẩm	phán	Tòa	Án	Tối	Cao	cấp	tiểu	bang	giữ	chức	vụ	toàn	tiểu	bang	nên	toàn	bộ	cử	tri	California	sẽ	
tham	gia	vào	các	cuộc	bầu	cử	lưu	giữ	của	Tòa	Án	Tối	Cao.	

Các	thẩm	phán	Tòa	Án	Phúc	Thẩm	sẽ	phục	vụ	tại	một	trong	sáu	quận	của	California.	Chỉ	những	cử	tri	đã	đăng	
ký	trong	địa	hạt	phúc	thẩm	mới	cần	phải	xác	định	xem	các	thẩm	phán	của	quận	đó	có	được	giữ	lại	hay	không.

Để	biết	thêm	thông	tin	về	các	thẩm	phán	Tòa	Án	Tối	Cao	và	các	thẩm	phán	Tòa	Án	Phúc	Thẩm,	hãy	truy	cập	
vào	voterguide.sos.ca.gov hoặc	courts.ca.gov



	 Thẩm	Phán	Tòa	Án	Tối	Cao | 69

Martin J. Jenkins,	Phó	Thẩm	Phán

Chứng Chỉ Hành Nghề:	Tháng	5	năm	1981

Học Vấn: Tiến	Sỹ	Luật,	Trường	Luật	Đại	học	San	Francisco;	Cử	Nhân	Đại	học	Santa	Clara,	Cao	Đẳng	Thành	
Phố	San	Francisco.

Nền Tảng Pháp Lý Chuyên Nghiệp: Công	Tố	Viên,	Văn	Phòng	Luật	Sư	Quận	Alameda,	1981–1983;	
Luật	Sư	Biện	Hộ,	Bộ	Tư	Pháp	Hoa	Kỳ,	Bộ	phận	Dân	Quyền	—	Bộ	Phận	Hình	Sự,	1983–1986;	Luật	Sư	Biện	Hộ,	
Phòng	Pháp	lý	Pacific	Bell,	1986–1989.

Nền Tảng Tư Pháp: Thẩm	Phán,	Oakland,	Piedmont,	Tòa	Án	Thành	Phố	Emeryville,	1989–1992;	Thẩm	phán,	
Tòa	Thượng	Thẩm	Quận	Alameda,	1992–1997;	Thẩm	Phán,	Tòa	Án	Địa	Hạt	cho	Quận	phía	Bắc	của	California,	
1997–2008;	Phó	Thẩm	Phán,	Tòa	Án	Phúc	Thẩm	California,	Địa	Hạt	Phúc	Thẩm	Thứ	Nhất,	Phân	Khu	Ba,	2008–2019.

Goodwin Liu,	Phó	Thẩm	Phán,	Tòa	Án	Tối	Cao	California

Chứng Chỉ Hành Nghề:	1999
Học Vấn: Tiến	Sỹ	Luật,	Trường	Luật	Yale,	1998;	Cử	Nhân,	Đại	học	Stanford,	1991;	Thạc	Sỹ,	Đại	học	Oxford,	2002.
Nền Tảng Pháp Lý Chuyên Nghiệp: Giáo	Sư	Luật,	Trường	Luật	UC	Berkeley,	(2003–2011);	Phó	Trưởng	
Khoa,	Trường	Luật	UC	Berkeley,	(2008–2010);	Cộng	Sự	Kiện	Tụng,	O’Melveny	&	Myers	LLP,	(2001–2003);	Thư	Ký	
Luật	cho	Thẩm	Phán	Tòa	Án	Tối	Cao	Hoa	Kỳ	Ruth	Bader	Ginsburg	(2000–2001);	Trợ	Lý	Đặc	Biệt	cho	Thứ	Trưởng	Bộ	
Giáo	Dục	Hoa	Kỳ,	(1999–2000);	Thư	Ký	Luật	cho	Thẩm	Phán	Hoa	Kỳ	David	S.	Tatel,	(1998–1999).

Nền Tảng Tư Pháp: Phó	Thẩm	Phán,	Tòa	Án	Tối	Cao	California,	2018	–	nay.	

Joshua P. Groban,	Phó	Thẩm	Phán	Tòa	Án	Tối	Cao	California

Chứng Chỉ Hành Nghề:	Tháng	12	năm	1998

Học Vấn:	Trường	Luật	Harvard,	Tiến	Sĩ	Luật,	1998;		Cử	nhân	trường	Standford,	1995.
Nền Tảng Pháp Lý Chuyên Nghiệp: Thư	Ký	Luật	cho	Thẩm	Phán	William	C.	Conner,	Quận	phía	
Nam	của	New	York,	1998–1999;	Luật	Sư,	Paul,	Weiss,	Rifkind,	Wharton	&	Garrison	LLP,	1999–2005;	Luật	sư,	
Munger,	Tolles	&	Olson	LLP,	2005–2010;	Cố	Vấn	Cấp	Cao	cho	Thống	Đốc	Jerry	Brown,	2011–2018;	Giảng	Viên,	
Trường	Luật	UCLA,	2014–2018.		

Nền Tảng Tư Pháp: Phó	Thẩm	Phán	Tòa	Án	Tối	Cao	California,	2018	–	nay.	

Patricia Guerrero,	Chánh	Án	California
Chứng Chỉ Hành Nghề:	1997
Học vấn: Tiến	sỹ	luật,	trường	Luật	Stanford,	1997;	Cử	nhân	Đại	học	California,	Berkeley,	1994.
Nền Tảng Pháp Lý Chuyên Nghiệp: Đối	Tác,	Latham	&	Watkins	LLP	(2006–2013);	Cộng	Sự,	Latham	
&	Watkins	LLP	(2003–2006	&	1997–2002);	Trợ	Lý	Luật	Sư	Hoa	Kỳ,	Văn	Phòng	Luật	Sư	Hoa	Kỳ,	Quận	Nam	
California	(2002–2003).

Nền Tảng Tư Pháp: Phó	Thẩm	Phán	Tòa	Án	Tối	Cao	California,	tháng	3	năm	2022	–	nay;	Phó	Thẩm	Phán	
Tòa	Án	Phúc	Thẩm	California,	Địa	Hạt	Phúc	Thẩm	Thứ	Tư,	Phân	Khu	Một,	tháng	12	năm	2017	–	tháng	3	năm	
2022;	Thẩm	Phán	Tòa	Thượng	Thẩm	San	Diego,	2013–2017.

Vào	ngày	10	tháng	8	năm	2022,	Patricia	Guerrero,	Phó	Thẩm	Phán	Tòa	Án	Tối	Cao,	được	Thống	Đốc	Gavin	
Newsom	đề	cử	làm	Chánh	Án	tiếp	theo	của	California.	Đề	cử	của	Thống	đốc	sẽ	có	hiệu	lực	khi	được	Ủy	Ban	
Bổ	Nhiệm	Tư	Pháp	xác	nhận.	Nếu	được	Ủy	Ban	xác	nhận	thì	Thẩm	Phán	Guerrero	sẽ	xuất	hiện	trên	lá	phiếu	
của	Cuộc	Tổng	Tuyển	Cử	diễn	ra	vào	ngày	8	tháng	11	năm	2022.	Để	biết	thêm	thông	tin	về	các	cuộc	bầu	cử	
tư	pháp,	hãy	xem	trang	68	của	hướng	dẫn	này.	Để	biết	thông	tin	cập	nhật	về	các	đề	cử	của	Tòa	Án	Tối	Cao	
California,	hãy	truy	cập	vào	www.courts.ca.gov	.
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CẢNH BÁO: NGHIÊM CẤM VẬN ĐỘNG BẦU CỬ!
HÀNH VI VI PHẠM CÓ THỂ BỊ PHẠT TIỀN VÀ/HOẶC GIAM GIỮ.

ĐỊA ĐIỂM:
• Trong	khu	vực	lân	cận	nơi	có	người	đang	xếp	hàng	bỏ	phiếu	hoặc	trong	vòng	100	feet	tính	từ	lối	vào	của	

nơi	bỏ	phiếu,	bỏ	phiếu	tại	lề	đường	hoặc	thùng	bỏ	phiếu,	các	hoạt	động	sau	đây	bị	cấm.

CÁC HOẠT ĐỘNG BỊ CẤM:
• KHÔNG ĐƯỢC yêu	cầu	một	người	bỏ	phiếu	thuận	hoặc	chống	bất	kỳ	ứng	cử	viên	hay	dự	luật	lá	

phiếu nào.
• KHÔNG ĐƯỢC	trưng	bày	tên,	hình	ảnh	hay	logo	của	ứng	cử	viên.
• KHÔNG ĐƯỢC	chặn	đường	vào	hoặc	lảng	vảng	gần	các	thùng	đựng	lá	phiếu.
• KHÔNG ĐƯỢC	cung	cấp	bất	kỳ	thông	tin	dạng	tài	liệu	hay	dạng	âm	thanh	nào	ủng	hộ	hoặc	phản	đối	bất	

kỳ	ứng	cử	viên	hay	dự	luật	lá	phiếu	nào	gần	nơi	bỏ	phiếu,	trung	tâm	bỏ	phiếu	hoặc	thùng	đựng	lá	phiếu.
• KHÔNG ĐƯỢC	truyền	bá	bất	kỳ	kiến	nghị	nào,	bao	gồm	kiến	nghị	về	quyền	đề	xướng	luật,	các	cuộc	

trưng	cầu	dân	ý,	bãi	nhiệm	hay	đề	cử	ứng	cử	viên.
• KHÔNG ĐƯỢC	phân	phát,	trưng	bày	hay	mặc	bất	kỳ	trang	phục	nào	(mũ	nón,	áo	sơ-mi,	ký	hiệu,	nút,	

nhãn	dán)	có	chứa	tên,	hình	ảnh,	logo	của	ứng	cử	viên	và/hoặc	mang	tính	ủng	hộ	hay	phản	đối	bất	kỳ	
ứng	cử	viên	hay	dự	luật	lá	phiếu	nào.

• KHÔNG ĐƯỢC	trình	bày	thông	tin	hay	trao	đổi	với	cử	tri	về	tình	trạng	hội	đủ	điều	kiện	bỏ	phiếu	của	
cử tri đó.

Luật	cấm	vận	động	bầu	cử	ở	trên	được	quy	định	tại	Điều	Khoản	7,	Chương	4,	Mục	18	của	Bộ	Luật	Bầu	Cử	
California.
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CẢNH BÁO: NGHIÊM CẤM ĐÚT LÓT TRONG QUÁ 
TRÌNH BỎ PHIẾU!
HÀNH VI VI PHẠM CÓ THỂ BỊ PHẠT TIỀN VÀ/HOẶC GIAM GIỮ.

NHỮNG HOẠT ĐỘNG BỊ CẤM:
• KHÔNG ĐƯỢC	gian	lận	hoặc	toan	tính	gian	lận	trong	bầu	cử.
• KHÔNG ĐƯỢC	cung	cấp	bất	kỳ	loại	tiền	đền	bù	hay	tiền	hối	lộ	nào,	xúi	giục	hoặc	toan	tính	xúi	giục	bằng	

bất	kỳ	hình	thức	hay	phương	tiện	nào,	cho	một	người	để	họ	bỏ	phiếu	hoặc	từ	bỏ	việc	bỏ	phiếu.
• KHÔNG ĐƯỢC	bỏ	phiếu	trái	pháp	luật.
• KHÔNG ĐƯỢC	toan	tính	bỏ	phiếu	hoặc	giúp	người	khác	bỏ	phiếu	khi	không	có	quyền	bỏ	phiếu.
• KHÔNG ĐƯỢC	tham	gia	vào	vận	động	bầu	cử;	chụp	hình	hay	ghi	lại	hình	ảnh	cử	tri	ra	vào	nơi	bỏ	phiếu;	

hoặc	gây	cản	trở	lối	ra	vào	hay	bãi	đỗ	xe.
• KHÔNG ĐƯỢC	phủ	nhận	quyền	bỏ	phiếu	của	một	người	hoặc	ngăn	không	cho	cử	tri	thực	hiện	việc	bỏ	

phiếu;	trì	hoãn	quá	trình	bỏ	phiếu;	hoặc	thông	tin	lừa	gạt	với	một	người	rằng	họ	không	hội	đủ	điều	kiện	
để	bỏ	phiếu	hoặc	không	được	đăng	ký	bỏ	phiếu.

• KHÔNG ĐƯỢC	toan	tính	tìm	hiểu	cách	cử	tri	bỏ	phiếu	cho	lá	phiếu	của	họ.
• KHÔNG ĐƯỢC	sở	hữu	hay	sắp	xếp	cho	người	khác	sở	hữu	súng	trong	khu	vực	lân	cận	nơi	bỏ	phiếu,	trừ	

một	số	trường	hợp	ngoại	lệ.
• KHÔNG ĐƯỢC	xuất	hiện	hoặc	sắp	xếp	cho	người	khác	xuất	hiện	trong	trang	phục	nhân	viên	trật	tự	trị	

an,	bảo	vệ	hay	nhân	viên	an	ninh	trong	khu	vực	lân	cận	nơi	bỏ	phiếu,	trừ	một	số	trường	hợp	ngoại	lệ.
• KHÔNG ĐƯỢC	phá	hoại	hoặc	can	thiệp	vào	bất	kỳ	bộ	phận	nào	của	hệ	thống	bỏ	phiếu.
• KHÔNG ĐƯỢC	giả	mạo,	nguỵ	tạo	hoặc	phá	hoại	bản	công	bố	kết	quả	bầu	cử.
• KHÔNG ĐƯỢC	thay	đổi	bản	công	bố	kết	quả	bầu	cử.
• KHÔNG ĐƯỢC	phá	hoại,	hủy	bỏ	hay	thay	đổi	bất	kỳ	danh	sách	bỏ	phiếu,	lá	phiếu	chính	thức	hay	thùng	

đựng	lá	phiếu	nào.
• KHÔNG ĐƯỢC	trưng	bày	bất	kỳ	thùng	thu	lá	phiếu	không	chính	thức	nào	có	thể	đánh	lừa	cử	tri	tin	rằng	

đó	là	thùng	thu	phiếu	chính	thức.
• KHÔNG ĐƯỢC	phá	hoại	hay	can	thiệp	vào	bản	sao	kết	quả	bỏ	phiếu.
• KHÔNG ĐƯỢC	ép	buộc	hay	đánh	lừa	người	không	đọc	được	chữ	hay	người	cao	tuổi	bỏ	phiếu	thuận	hoặc	

chống	một	ứng	cử	viên	hay	dự	luật	nào	trái	với	ý	định	của	họ.
• KHÔNG ĐƯỢC	hành	động	với	tư	cách	viên	chức	tuyển	cử	khi	sự	thật	không	phải	như	vậy.

CHỦ HÃNG	không	được	bắt	buộc	hay	yêu	cầu	nhân	viên	của	mình	mang	lá	phiếu	bầu	qua	thư	đến	nơi	làm	
việc	hoặc	yêu	cầu	nhân	viên	bỏ	phiếu	lá	phiếu	của	họ	tại	nơi	làm	việc.	Tại	thời	điểm	thanh	toán	lương	hoặc	
tiền	thù	lao,	chủ	hãng	không	được	kèm	theo	các	tài	liệu	với	toan	tính	gây	ảnh	hưởng	đến	quan	điểm	chính	trị	
hoặc	hành	động	của	nhân	viên	mình.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG PHÂN KHU BẦU CỬ	không	được	toan	tính	xác	định	cách	cử	tri	bỏ	phiếu	cho	lá	
phiếu	của	họ,	hoặc	công	bố	cách	cử	tri	bỏ	phiếu	cho	lá	phiếu	của	họ	nếu	thông	tin	đó	đã	được	phát	hiện.

Luật	cấm	đối	với	các	hoạt	động	liên	quan	đến	đút	lót	trong	quá	trình	bỏ	phiếu	được	tóm	tắt	trên	đây	được	
quy	định	tại	Chương	6,	Phân	Đoạn	18	của	Bộ	Luật	Bầu	Cử	California.
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Đăng Ký Bỏ Phiếu
Nếu	quý	vị	đã	đăng	ký	bỏ	phiếu,	quý	vị	không	cần	phải	đăng	ký	lại	trừ khi	quý	vị	thay	đổi	tên,	địa	
chỉ	nhà	hoặc	địa	chỉ	nhận	thư,	hoặc	nếu	quý	vị	muốn	thay	đổi	hoặc	chọn	đảng	chính	trị.
Quý	vị	có	thể	đăng	ký	bỏ	phiếu	trực	tuyến	tại	registertovote.ca.gov	hoặc	gọi	đến	
Đường	Dây	Nóng	Dành	Cho	Cử	Tri	miễn	phí	của	Ngoại	Trưởng	Tiểu	Bang	theo	số	(800)	339-8163	để	
nhận	được	mẫu	đơn	đăng	ký	qua	đường	bưu	điện.
Mẫu	đơn	đăng	ký	bỏ	phiếu	có	sẵn	tại	hầu	hết	các	bưu	điện,	thư	viện	và	văn	phòng	chính	phủ	thành	
phố	và	quận,	văn	phòng	bầu	cử	quận	và	văn	phòng	của	Ngoại	Trưởng	Tiểu	Bang	California.

Đăng Ký Bỏ Phiếu Có Điều Kiện
Nếu	quý	vị	bị	lỡ	thời	hạn	đăng	ký	bỏ	phiếu	15	ngày	trước	Ngày	Bầu	Cử,	quý	vị	vẫn	có	thể	đăng	ký	
bỏ	phiếu.
Trong	14	ngày	trước	Ngày	Bầu	Cử	và	bao	gồm	cả	Ngày	Bầu	Cử,	quý	vị	có	thể	đến	văn	
phòng	viên	chức	tuyển	cử	quận	của	quý	vị,	trung	tâm	bỏ	phiếu	hoặc	nơi	bỏ	phiếu	để	
đăng	ký	bỏ	phiếu	có	điều	kiện	và	bỏ	phiếu.	Để	biết	thêm	thông	tin,	hãy	truy	cập	vào	
http://www.sos.ca.gov/elections/voter-registration/same-day-reg

Thông Tin về Quyền Bảo Mật Việc Đăng Ký Bỏ Phiếu
Chương trình Đăng Ký Cử Tri Bảo Mật An Toàn Tại Nhà:	Một	số	cử	tri	phải	đối	mặt	với	những	tình	
huống	đe	dọa	đến	tính	mạng	(các	nạn	nhân	và	người	sống	sót	sau	bạo	lực	gia	đình,	theo	dõi,	tấn	
công	tình	dục,	buôn	người,	lạm	dụng	người	cao	tuổi/người	lớn	phụ	thuộc)	có	thể	đủ	điều	kiện	trở	
thành	cử	tri	bảo	mật	nếu	họ	là	thành	viên	hoạt	động	của	chương	trình	An	Toàn	Tại	Nhà.	Để	biết	thêm	
thông	tin,	hãy	liên	hệ	với	chương	trình	An	Toàn	Tại	Nhà	của	Ngoại	Trưởng	Tiểu	Bang	theo	số	điện	
thoại	miễn	phí	(877)	322-5227	hoặc	truy	cập	vào	https://www.sos.ca.gov/registries/safe-home/.

Quyền Bảo Mật Thông Tin Cử Tri: Thông	tin	trong	bản	khai	có	tuyên	thệ	về	việc	đăng	ký	bỏ	phiếu	
của	quý	vị	sẽ	được	viên	chức	tuyển	cử	sử	dụng	để	gửi	các	thông	tin	chính	thức	về	quy	trình	bỏ	
phiếu	cho	quý	vị,	như	địa	điểm	nơi	bỏ	phiếu	của	quý	vị	cũng	như	các	dự	luật	và	các	ứng	cử	viên	
sẽ	xuất	hiện	trên	lá	phiếu.	Việc	sử	dụng	thông	tin	đăng	ký	bỏ	phiếu	cho	mục	đích	thương	mại	bị	
pháp	luật	nghiêm	cấm	và	là	một	tội	tiểu	hình.	Thông	tin	cử	tri	có	thể	sẽ	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	Ngoại	Trưởng	Tiểu	Bang.	Số	giấy	phép	lái	xe	và	số	an	
sinh	xã	hội	hoặc	chữ	ký	của	quý	vị	trên	phiếu	đăng	ký	bỏ	phiếu	sẽ	không	thể	được	tiết	lộ	vì	những	
mục	đích	này.	Nếu	quý	vị	có	bất	kỳ	câu	hỏi	nào	về	việc	sử	dụng	thông	tin	cử	tri	hoặc	muốn	trình	
báo	trường	hợp	tình	nghi	sử	dụng	thông	tin	này	sai	mục	đích,	vui	lòng	gọi	đến	Đường	Dây	Nóng	
Dành	Cho	Cử	Tri	của	Ngoại	Trưởng	Tiểu	Bang	theo	số	(800)	339-8163.
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Kiểm Tra Trực Tuyến Tình Trạng Cử Tri của Quý Vị
Truy	cập	trang	Tình	Trạng	Cử	Tri	của	Tôi	của	Ngoại	Trưởng	Tiểu	
Bang	tại	voterstatus.sos.ca.gov,	nơi	mà	quý	vị	có	thể	kiểm	tra	tình	
trạng	cử	tri	của	quý	vị,	tìm	nơi	bỏ	phiếu	của	quý	vị	hoặc	một	trung	
tâm	bỏ	phiếu	và	nhiều	thông	tin	khác	nữa.

Sử	dụng	Tình Trạng Cử Tri của Tôi	để:
• Xác	nhận	rằng	quý	vị	đã	đăng	ký	bỏ	phiếu.	
• Xác	nhận	địa	chỉ	đăng	ký	bỏ	phiếu	của	quý	vị.
• Xác	nhận	ưu	tiên	đảng	chính	trị	của	quý	vị
• Xác	nhận	ngôn	ngữ	ưu	tiên	của	quý	vị
• Tìm	trung	tâm	bỏ	phiếu	hoặc	nơi	bỏ	phiếu	được	chỉ	định	cho	quý	vị
• Tìm	các	cuộc	bầu	cử	sắp	diễn	ra	tại	khu	vực	của	quý	vị
• Chọn	cách	nhận	bản	Hướng	Dẫn	Cử	Tri	(Voter	Information	Guide,	VIG)	của	tiểu	bang	qua	email	trước	

mỗi	cuộc	bầu	cử	toàn	tiểu	bang
• Tìm	thông	tin	liên	hệ	của	văn	phòng	bầu	cử	cấp	quận	của	quý	vị
• Kiểm	tra	xem	lá	phiếu	bầu	qua	thư	hoặc	lá	phiếu	tạm	thời	của	quý	vị	đã	được	tính	chưa

Để	kiểm	tra	tình	trạng	cử	tri	của	quý	vị,	quý	vị	sẽ	cần	nhập	tên,	họ,	ngày	sinh,	số	giấy	phép	lái	xe	hoặc	số	thẻ	căn	
cước	tại	California	và	bốn	số	cuối	của	số	an	sinh	xã	hội	của	quý	vị.	

Quý	vị	có	thể	sử	dụng	công	cụ	Tình	Trạng	Cử	Tri	của	Tôi	để	chọn	không	nhận	VIG	của	tiểu	bang.	Tuy	nhiên,	
nếu	một	cử	tri	khác	đã	đăng	ký	trong	gia	đình	của	quý	vị	yêu	cầu	nhận	VIG	qua	đường	bưu	điện,	VIG	của	tiểu	
bang	sẽ	vẫn	được	gửi	đến	địa	chỉ	của	quý	vị	qua	đường	bưu	điện.	VIG	của	tiểu	bang	cũng	có	sẵn	trực	tuyến	
tại voterguide.sos.ca.gov.

Truy	cập	voterstatus.sos.ca.gov	để	bắt	đầu.

Quên đăng ký hoặc cập nhật việc đăng ký bỏ 
phiếu của mình? Không vấn đề gì!
Quý	vị	có	thể	đăng	ký	bỏ	phiếu	và	bỏ	phiếu	cho	đến	8	giờ	tối	Ngày	Bầu	Cử	tại	văn	phòng	bỏ	phiếu	quận	của	
quý	vị	hoặc	tại	bất	kỳ	trung	tâm	bỏ	phiếu	hoặc	nơi	bỏ	phiếu	nào	ở	quận	của	quý	vị.	Quy	trình	này	được	gọi	là	
Đăng	Ký	Bỏ	Phiếu	Có	Điều	Kiện	hoặc	Đăng	Ký	Bỏ	Phiếu	Cùng	Ngày.	Dưới	đây	là	cách	thực	hiện:

1.	 Đến	văn	phòng	bầu	cử,	trung	tâm	bỏ	phiếu	hay	phòng	phiếu	ở	quận	của	quý	vị,	quý	vị	có	thể	tìm	
những	địa	điểm	này	trên	Hướng	Dẫn	Cử	Tri	ở	quận	của	quý	vị	hoặc	tại	vote.ca.gov.

2.	 Hoàn	thành	phiếu	đăng	ký	bỏ	phiếu	hoặc	đăng	ký	trực	tuyến.
3.	 Bỏ	phiếu	tại	văn	phòng	bầu	cử	quận,	trung	tâm	bỏ	phiếu	hay	nơi	bỏ	phiếu.
4.	 Sau	khi	viên	chức	tuyển	cử	quận	xử	lý	phần	đăng	ký	của	quý	vị	và	xác	định	quý	vị	đáp	ứng	đủ	điều	

kiện,	quý	vị	sẽ	được	đăng	ký	bỏ	phiếu	và	lá	phiếu	của	quý	vị	sẽ	được	tính.
Để	tìm	hiểu	thêm	về	việc	đăng	ký	bầu	cử	cùng	ngày,	hãy	truy	cập	vào	 
sos.ca.gov/elections/voter-registration/same-day-reg.
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Nền Dân Chủ Cần Quý Vị! Trở thành Nhân 
Viên Quầy Phiếu
Giúp cộng đồng của quý vị thực thi quyền bỏ phiếu bằng cách đăng ký trở thành nhân viên quầy 
phiếu. Là nhân viên quầy phiếu, quý vị có thể đảm bảo cử tri có thể bỏ phiếu an toàn và dễ dàng. 
Tích lũy kinh nghiệm thực tế và tham gia vào một quyền quan trọng nhất trong nền dân chủ của 
chúng ta—Bỏ phiếu!

Tại sao quý vị nên trở thành nhân viên quầy phiếu? 
 ✓ Ủng hộ nền dân chủ 
 ✓ Tham gia và hỗ trợ cử tri 
 ✓ Trở thành thành viên tích cực trong cộng đồng  
 ✓ Được nhận tiền công hỗ trợ (số tiền này khác nhau giữa các quận)

Nhân viên quầy phiếu làm công việc gì? 
 ✓ Chuẩn bị và đóng địa điểm bỏ phiếu trực tiếp 
 ✓ Hỗ trợ cử tri tại các địa điểm bỏ phiếu trực tiếp 
 ✓ Giúp cử tri nắm rõ các quyền của họ 
 ✓ Bảo vệ lá phiếu và thiết bị bỏ phiếu 
 ✓ Đảm bảo cử tri có trải nghiệm bỏ phiếu liền mạch và dễ tiếp cận

Quý vị nói được một ngôn ngữ khác? 
 ✓ Chúng tôi cần quý vị giúp cung cấp dịch vụ tiếp cận ngôn ngữ và hỗ trợ cử tri để  
    mọi người đều có thể tham gia

Ai có thể trở thành nhân viên quầy phiếu?
Để trở thành nhân viên quầy phiếu, quý vị phải: 

 ✓ Từ 16 tuổi trở lên; 
 ✓ Là cư dân California*; và 
      (*Công dân Hoa Kỳ và thường trú nhân hợp pháp tại Hoa Kỳ hội đủ điều kiện để làm  
      nhân viên quầy phiếu) 
 ✓ Tham gia các buổi đào tạo

Hãy giúp đỡ cộng đồng của quý vị và đăng ký trở thành nhân viên quầy phiếu. Hoàn thành đơn 
đăng ký ngay hôm nay tại pollworker.sos.ca.gov. 

Để biết thêm thông tin về việc trở thành nhân viên quầy phiếu, hãy liên hệ văn phòng bầu 
cử quận (xem trang 126 trong hướng dẫn này) hoặc gọi cho Ngoại Trưởng California theo số 
(800) 339-8163, hoặc truy cập vote.ca.gov. 
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Hỗ Trợ Cử Tri Khuyết Tật 
Bỏ phiếu tại Nơi Bỏ Phiếu hoặc Trung Tâm Bỏ Phiếu
Nơi bỏ phiếu và trung tâm bỏ phiếu ở California cung cấp cơ hội bỏ phiếu riêng tư và độc lập cho cử 
tri khuyết tật. Tất cả địa điểm bỏ phiếu đều được khảo sát trước để đảm bảo cử tri khuyết tật có thể 
dễ dàng tiếp cận. Tất cả địa điểm bỏ phiếu đều cung cấp:

• Công nghệ bỏ phiếu dễ tiếp cận có sẵn cho mọi cử tri
• Chỗ đậu xe dễ tiếp cận được chỉ định gần với khu vực bỏ phiếu nhất có thể
• Bỏ phiếu bên lề đường

Bỏ phiếu bên lề đường cho phép cử tri khuyết tật đậu xe gần khu vực bỏ phiếu và bỏ phiếu từ trong 
xe. Nhân viên bầu cử sẽ đưa cho quý vị danh sách để quý vị ký tên, lá phiếu và mọi tài liệu bầu cử 
cần thiết khác. Tìm số điện thoại được đăng tải tại địa điểm bỏ phiếu để liên hệ với nhân viên bầu cử 
và cho họ biết quý vị yêu cầu hỗ trợ hoặc liên hệ với văn phòng bầu cử quận.

Trung tâm bỏ phiếu tại các quận có "Nhiều Ngày Hơn, Nhiều Cách Bỏ Phiếu Hơn" khi cho phép cử tri 
bỏ phiếu tại bất kỳ địa điểm trung tâm bỏ phiếu nào trong quận vào tối đa 10 ngày trước Ngày Bầu 
Cử. Cử tri ở tất cả các quận cũng có thể bỏ phiếu tại vặn phòng bầu cử quận từ ngày 10 tháng Mười 
đến hết Ngày Bầu Cử.

Bỏ Phiếu Ở Nhà
Cử tri khuyết tật cũng có thể bỏ phiếu độc lập tại nhà bằng hệ thống bầu cử từ xa qua thư dễ tiếp 
cận (RAVBM). Hệ thống RAVBM cho phép cử tri nhận lá phiếu điện tử và đánh dấu vào lá phiếu một 
cách độc lập và riêng tư trước khi gửi lại lá phiếu cho viên chức tuyển cử. Cử tri cũng có thể bỏ lá 
phiếu RAVBM tại địa điểm thùng bỏ phiếu bất kỳ hoặc văn phòng bầu cử quận. Hãy liên hệ với viên 
chức tuyển cử cấp quận của quý vị để biết thêm thông tin.

Để biết thêm thông tin về các dịch vụ được quận cung cấp cho cử tri khuyết tật, vui lòng liên hệ 
với viên chức tuyển cử cấp quận của quý vị bằng cách truy cập địa chỉ sos.ca.gov/elections/voting-
resources/county-elections-offices.

Hướng Dẫn Cử Tri dưới dạng Âm Thanh và Bản In Khổ Chữ 
Lớn
Hướng dẫn này được cung cấp miễn phí dưới dạng âm thanh và bản in khổ chữ lớn bằng tiếng Anh, 
tiếng Trung, tiếng Hindi, tiếng Nhật, tiếng Khmer, tiếng Hàn, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Tagalog, tiếng 
Thái và tiếng Việt.

Để yêu cầu:

Truy cập vote.ca.gov

Gọi đường dây nóng miễn phí dành cho cử tri của Ngoại Trưởng theo số (800) 339-8163

Tải phiên bản âm thanh MP3 tại voterguide.sos.ca.gov/vi/audio
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Lời Khuyên cho Cử Tri Quân Đội và Ở Nước Ngoài 
của California
Tham	gia	bầu	cử	thuận	lợi	hơn	bao	giờ	hết	đối	với	người	dân	California	phục	vụ	trong	quân	đội	
hay	sinh	sống	ngoài	Hoa	Kỳ.	Bắt	đầu	khi	quý	vị	đăng	ký	bỏ	phiếu	với	tư	cách	là	cử	tri	quân	đội	hoặc	
ở nước	ngoài,	và	nhận	được	tài	liệu	bầu	cử	qua	thư,	fax	hoặc	email.	Hãy	chuẩn	bị	sẵn	sàng!

• Hãy bắt đầu sớm.	Ngày	cuối	để	viên	chức	tuyển	cử	quận	gửi	lá	phiếu	cho	các	cử	tri	quân	đội	
hoặc	ở	nước	ngoài	là	45	ngày	trước	Ngày	Bầu	Cử.	Hãy	sớm	hoàn	thành	đơn	xin	đăng	ký	bỏ	
phiếu	tại	RegisterToVote.ca.gov	để	bảo	đảm	rằng	quý	vị	sẽ	nhận	được	lá	phiếu	của	mình	chậm	
nhất	là	vào	Ngày	Bầu	Cử.

• Hãy biết rõ các lựa chọn của quý vị.	Khi	đăng	ký	bỏ	phiếu	với	tư	cách	là	cử	tri	quân	đội	hoặc	
ở nước	ngoài,	quý	vị	có	thể	lựa	chọn	nhận	lá	phiếu	qua	thư,	fax	hoặc	email.	Ngoài	ra,	quý	vị	
có	thể	truy	cập	vào	trang	mạng	của	viên	chức	tuyển	cử	cấp	quận	để	tìm	thông	tin	về	cách	tải	
xuống	lá	phiếu	và	tài	liệu	bầu	cử.	Quý	vị	có	thể	gửi	lại	lá	phiếu	đã	bầu	cho	viên	chức	tuyển	cử	
quận	qua	thư,	hoặc	trong	một	số	trường	hợp	là	qua	fax.	Nếu	quý	vị	đáp	ứng	yêu	cầu	gửi	lại	lá	
phiếu	qua	fax,	quý	vị	cũng	phải	gửi	fax	mẫu	Tuyên	Thệ	của	Cử	Tri	(viên	chức	tuyển	cử	quận	sẽ	
cung	cấp)	để	từ	bỏ	quyền	được	bỏ	phiếu	kín.

• Giữ liên lạc.	Khi	quý	vị	đăng	ký	bỏ	phiếu	với	tư	cách	là	cử	tri	quân	đội	hoặc	ở	nước	ngoài,	quý	vị	sẽ	
tiếp	tục	nhận	được	lá	phiếu	và	tài	liệu	bầu	cử	từ	viên	chức	tuyển	cử	quận	trước	mỗi	cuộc	bầu	cử.	Tuy	
nhiên,	quý	vị	sẽ	cần	phải	cập	nhật	việc	đăng	ký	bỏ	phiếu	nếu	quý	vị	thay	đổi	địa	chỉ,	tên	hoặc	ưu	tiên	
đảng	chính	trị	của	mình,	hoặc	nếu	quý	vị	không	tham	gia	vào	bốn	cuộc	tổng	tuyển	cử	liên	tiếp	trên	
toàn	tiểu	bang.	Hãy	truy	cập	vào	www.sos.ca.gov/elections/voter-registration/military-overseas-voters/ 
để	biết	thêm	nhiều	tài	nguyên	bầu	cử	được	lập	đặc	biệt	dành	riêng	cho	quý	vị.

Những ngày cần nhớ:
Ngày 24 tháng 10: Ngày	cuối	để	cử	tri	quân	đội	và	ở	nước	ngoài	đăng	ký	bỏ	phiếu	và	yêu	cầu	lá	phiếu.

Ngày 1 tháng 11: Ngày	cuối	để	cử	tri	quân	đội	hoặc	ở	nước	ngoài	cập	nhật	hoặc	thay	đổi	cách	
mong	muốn	nhận	lá	phiếu.

Ngày 8 tháng 11:	Ngày	Bầu	Cử.	Lá	phiếu	qua	thư	phải	có	dấu	bưu	điện	vào	hoặc	trước	Ngày	Bầu	
Cử	và được	văn	phòng	bầu	cử	quận	của	quý	vị	tiếp	nhận	muộn	nhất	là	vào	ngày	 15 tháng 11. 
Lá phiếu	được	gửi	qua	fax	phải	được	nộp	đến	văn	phòng	bầu	cử	quận	muộn	nhất	là	lúc	8	giờ	tối	
theo	Giờ	Chuẩn	TháiBình	Dương	vào	Ngày	Bầu	Cử.

Để biết thêm thông tin, xin liên hệ:
Ngoại	Trưởng	Tiểu	Bang	California	 Chương	Trình	Hỗ	Trợ	Bầu	Cử	Liên	Bang

	 (800)	339-8163	 (800)	438-VOTE	

www.sos.ca.gov/elections/voter- www.fvap.gov 
registration/military-overseas-voters/
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Kỳ.	 Thị	 trường	 cá	 cược	 thể	 thao	 bất	 hợp	 pháp	 ở	
California	đang	tiếp	tục	phát	triển	mạnh	và	sẽ	tiếp	tục	là	
một	lựa	chọn	hấp	dẫn	do	tính	chất	không	bị	đánh	thuế,	
không	bị	kiểm	soát	cũng	như	không	được	cấp	phép.	
(c) Các	 doanh	 nghiệp	 kinh	 doanh	 dịch	 vụ	 đánh	 bạc	
không	được	kiểm	soát	là	mối	đe	dọa	đối	với	an	toàn	và	
sức	khỏe	cộng	đồng	vì	chúng	thường	được	tiến	hành	bởi	
các	phần	tử	tội	phạm.	Theo	đó,	không	có	cá	nhân	nào	ở	
tiểu	 bang	 này	 có	 quyền	 điều	 hành	một	 doanh	 nghiệp	
kinh	doanh	hoạt	động	đánh	bạc	 trừ	khi	được	 luật	 liên	
bang,	tiểu	bang	hoặc	địa	phương	cho	phép	rõ	ràng.	
(d) Các	nhà	kinh	tế	hàng	đầu	và	các	chuyên	gia	trong	ngành	
đã	ước	tính	rằng	thị	trường	cá	cược	thể	thao	hợp	pháp	được	
quản	 lý	ở	California	có	thể	tạo	ra	hàng	trăm	triệu	mỹ	kim	
thông	qua	hoạt	động	kinh	 tế	 trong	những	năm	đầu	 tiên,	
đồng	thời	mang	đến	hàng	chục	triệu	mỹ	kim	từ	doanh	thu	
đánh	thuế	hàng	năm	cho	Tiểu	Bang	California.	
(e) Cá	 cược	 thể	 thao	 nên	 được	 quản	 lý	 và	 đánh	 thuế	 ở	
California	để	loại	bỏ	thị	trường	chợ	đen	chuyên	tổ	chức	các	
hoạt	động	đánh	bạc	bất	hợp	pháp,	nhờ	vào	việc	cho	phép	
người	lớn	có	quyền	lựa	chọn	tham	gia	vào	hoạt	động	này	
với	các	biện	pháp	bảo	vệ	mạnh	mẽ	cho	người	tiêu	dùng.	
(f) Đánh	thuế	cá	cược	thể	thao	sẽ	tạo	ra	nguồn	thu	mới	
giúp	tăng	ngân	quỹ	cho	các	chương	trình	ngăn	ngừa	tệ	
nạn	cờ	bạc	và	chăm	sóc	sức	khỏe	tinh	thần,	đồng	thời	
giúp	tài	trợ	cho	các	Ngân	Quỹ	Chung	được	ưu	tiên	liên	
quan	đến	giáo	dục	và	an	toàn	công	cộng	của	tiểu	bang.	
(g) Người	 dân	 California	 từ	 21	 tuổi	 trở	 lên	 nên	 có	
quyền	lựa	chọn	tham	gia	cá	cược	thể	thao	hợp	pháp	
tại	 các	 cơ	 sở	 được	 quản	 lý	 chặt	 chẽ	 và	 an	 toàn,	 có	
kinh	 nghiệm	 trong	 các	 hoạt	 động	 tổ	 chức	 trò	 chơi	
cũng	như	chấp	hành	tốt	điều	lệ	của	cơ	quan	quản	lý	
liên	bang,	tiểu	bang	và	địa	phương	thích	hợp.	
(h) Để	phù	hợp	 với	 các	giá	 trị	 bảo	 vệ	 trẻ	 em	và	 thanh	
thiếu	niên	của	California	chúng	ta,	việc	cá	cược	thể	thao	
phải	được	quản	 lý	 chặt	 chẽ.	Hoạt	động	này	phải	được	
giới	hạn	chỉ	cho	người	 lớn	từ	21	tuổi	 trở	 lên.	Luật	hiện	
hành	thừa	nhận	rằng	cờ	bạc	có	thể	trở	thành	chất	gây	
nghiện	đồng	thời	không	phải	là	một	hoạt	động	nên	được	
quảng	bá	hay	hợp	pháp	hóa	như	một	trò	giải	trí	cho	trẻ	
em	và	gia	đình.	Theo	đó,	không	được	phép	quảng	cáo	
hoặc	tiếp	thị	cá	cược	thể	thao	hướng	đến	trẻ	em.	
(i) Để	 bảo	 vệ	 học	 sinh	 cùng	 môi	 trường	 học	 tập	 của	 các	
trường	cao	đẳng	và	đại	học,	việc	cá	cược	thể	thao	vào	những	
môn	thể	thao	trung	học	hay	vào	các	đội	thể	thao	ở	trường	
đại	học	có	trụ	sở	tại	California	cũng	phải	bị	nghiêm	cấm.	
(j) Nhằm	ngăn	chặn	việc	khai	thác	động	vật,	hoạt	động	
cá	cược	thể	thao	sẽ	không	được	phép	thực	hiện	đối	với	
bất	 kỳ	 hình	 thức	 đua	động	 vật	 nào	hiện	 đang	bị	 cấm,	
chẳng	hạn	như	đua	chó	săn	hoặc	các	cuộc	đua	chó	khác.
(k) Dân	chúng	tin	tưởng	rằng	hoạt	động	đánh	bạc	hợp	
pháp,	 bao	 gồm	 cả	 cá	 cược	 thể	 thao,	 sẽ	 không	 gây	
nguy	hiểm	cho	sức	khỏe,	an	toàn	hoặc	phúc	lợi	cộng	
đồng,	 nhưng	 đòi	 hỏi	 phải	 ban	 hành	 và	 thực	 thi	 các	
biện	pháp	toàn	diện	để	đảm	bảo	rằng	hoạt	động	đánh	
bạc	 không	 có	 các	 yếu	 tố	 phạm	 tội	 hay	 tham	nhũng,	
cũng	như	được	tiến	hành	một	cách	trung	thực	và	có	
tính	 cạnh	 tranh	ở	những	địa	điểm	 thích	hợp.	Ngành	
công	nghiệp	trò	chơi	ở	California	phải	chịu	trách	nhiệm	
trong	việc	đảm	bảo	các	hoạt	động	này	phải	tuân	thủ	

DỰ LUẬT 1
Tu	chính	này	được	Bản	Tu	Chính	Hiến	Pháp	của	Thượng	
Viện	 số	 10	 của	 Phiên	 Họp	 Thường	 Trực	 2021–2022	
(Chương	Nghị	Quyết	97,	Đạo	Luật	năm	2022)	kiến	nghị	
tu	 chính	 rõ	 ràng	 Hiến	 Pháp	 California	 bằng	 cách	 bổ	
sung	thêm	một	mục;	do	đó	những	điều	khoản	mới	đề	
xuất	 bổ	 sung	 sẽ	 được	 in	 bằng	 chữ nghiêng	 để	 chỉ	 ra	
rằng	đó	là	đề	xuất	bổ	sung	mới.	

BẢN TU CHÍNH ĐƯỢC KIẾN NGHỊ 
CHO ĐIỀU KHOẢN I
Mục	1.1	được	bổ	sung	vào	Điều	Khoản	I	như	sau:	
MỤC 1.1. Tiểu bang không được từ chối hoặc can thiệp 
vào quyền tự do sinh sản của cá nhân khi họ đưa ra quyết 
định mật thiết nhất của mình, bao gồm quyền cơ bản là 
lựa chọn phá thai và quyền cơ bản trong việc lựa chọn 
hoặc từ chối các biện pháp tránh thai. Mục này nhằm mục 
đích khẳng định và đảm bảo chặt chẽ quyền riêng tư theo 
hiến pháp như đã ấn định tại Mục 1 cũng như quyền được 
bảo vệ bình đẳng theo hiến pháp như đã ấn định tại Mục 
7. Không có ngoại lệ nào có thể thu hẹp hoặc giới hạn 
quyền riêng tư hay quyền được bảo vệ bình đẳng. 

DỰ LUẬT 26 
Dự	luật	tiên	khởi	này	được	trình	lên	người	dân	theo	các	điều	
khoản	của	Mục	8,	Điều	Khoản	II	thuộc	Hiến	Pháp	California.	
Dự	 luật	 tiên	 khởi	 này	 tu	 chính	 một	 mục	 của	 Hiến	
Pháp	California	đồng	thời	bổ	sung	thêm	các	mục	vào	
Bộ	Luật	Doanh	Nghiệp	và	Bộ	Luật	Chính	Quyền;	do	
đó,	các	điều	khoản	hiện	hành	được	kiến	nghị	xóa	bỏ	
sẽ	 in	 theo	 định	 dạng	 bị	 gạch	 ngang	 còn	 các	 điều	
khoản	mới	 được	 kiến	 nghị	 bổ	 sung	 sẽ	 in	 theo	 định	
dạng	in nghiêng	để	cho	biết	đây	là	điều	khoản	mới.	

ĐIỀU LUẬT ĐƯỢC KIẾN NGHỊ
MỤC	1. Tiêu	đề.
Dự	 luật	 này	 sẽ	 được	 gọi	 là	 “Quy	 Chế	 Cá	 Cược	 Thể	
Thao	của	California	và	Đạo	Luật	Thực	Thi	Ngăn	Chặn	
Đánh	Bạc	Bất	Hợp	Pháp”.
MỤC	2. Kết	Luận	và	Tuyên	Bố.
(a)	Vào	tháng	5	năm	2018,	Tòa	Án	Tối	Cao	Hoa	Kỳ	đã	gỡ	bỏ	
lệnh	cấm	cá	cược	thể	thao	của	 liên	bang.	Do	đó,	các	tiểu	
bang	hiện	có	quyền	tự	do	cho	phép	cá	cược	thể	thao	trong	
biên	giới	của	mình	và	thiết	lập	quy	chế,	các	biện	pháp	bảo	
vệ	 người	 tiêu	 dùng,	 dự	 luật	 tham	gia	 đánh	 bạc	 có	 trách	
nhiệm	 cũng	 như	 đánh	 thuế	 đối	 với	 bộ	môn	 cá	 cược	 thể	
thao.	Đã	có	20	 tiểu	bang	chọn	 thiết	 lập	quy	chế	và	đánh	
thuế	cá	cược	 thể	 thao	 theo	cách	cung	cấp	các	biện	pháp	
bảo	vệ	người	 tiêu	dùng,	đặt	 cược	 có	 trách	nhiệm	và	 cho	
phép	người	lớn	có	quyền	lựa	chọn	tham	gia	hoạt	động	này.	
(b)	 Việc	 cá	 cược	 thể	 thao	 không	 được	 kiểm	 soát	 và	
không	 bị	 đánh	 thuế	 đang	 diễn	 ra	 khắp	California	mà	
không	có	bất	kỳ	biện	pháp	bảo	đảm	tham	gia	đánh	bạc	
có	trách	nhiệm	hoặc	bảo	vệ	người	tiêu	dùng	nào.	Các	
nhà	kinh	tế	hàng	đầu	cùng	các	chuyên	gia	trong	ngành	
đã	ước	tính	rằng	suốt	thời	gian	liên	bang	cấm	cá	cược	
thể	 thao,	 thị	 trường	 chợ	 đen	 đã	 phát	 triển	mạnh	 với	
hàng	tỷ	mỹ	kim	được	đặt	cược	hàng	năm	trên	khắp	Hoa	
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MỤC 3. Mục	Đích	và	Chủ	Ý.
Mục	 đích	 của	 Quy	 Chế	 Cá	 Cược	 Thể	 Thao	 của	
California	và	Đạo	Luật	Thực	Thi	Ngăn	Chặn	Đánh	Bạc	
Bất	Hợp	Pháp	là	nhằm	điều	chỉnh	và	đánh	thuế	hoạt	
động	cá	cược	thể	thao	ở	California,	đồng	thời	củng	
cố	 các	 quy	 chế	 và	 biện	 pháp	 bảo	 vệ	 khi	 tiến	 hành	
hoạt	động	đánh	bạc	bằng	cách:
(a) Quản	lý	và	đánh	thuế	dịch	vụ	cá	cược	thể	thao	để	
đưa	cá	cược	thể	thao	ra	khỏi	thị	trường	chợ	đen	và	
tạo	ra	một	hệ	thống	quản	lý	ngăn	chặn	trẻ	vị	thành	
niên	tiếp	cận,	bên	cạnh	đó	bảo	vệ	an	toàn	công	cộng	
bằng	cách	cho	phép	cá	cược	 thể	 thao	 tại	 các	cơ	sở	
được	quản	lý	chặt	chẽ	và	an	toàn,	có	kinh	nghiệm	tổ	
chức	hoạt	động	đánh	bạc.	
(b) Cho	 phép	 chính	 phủ	 bộ	 tộc	 tổ	 chức	 các	 hoạt	
động	cá	cược	thể	thao,	roulette	và	các	trò	chơi	chơi	
kèm	xúc	xắc,	sau	khi	đàm	phán	theo	luật	tiểu	bang	
và	 liên	 bang,	 vì	 chính	 phủ	 bộ	 tộc	 có	 chuyên	 môn	
trong	việc	tổ	chức	hoạt	động	đánh	bạc	cũng	như	có	
nguồn	tài	chính	để	điều	hành	hoạt	động	cá	cược	thể	
thao	một	cách	có	trách	nhiệm.	
(c) Cho	 phép	 các	 nhà	 điều	 hành	 trường	 đua	 được	
phê	 chuẩn	 cung	 cấp	 dịch	 vụ	 cá	 cược	 thể	 thao	 vì	
những	nhà	điều	hành	này	cũng	được	giám	sát	chặt	
chẽ,	đồng	thời	có	kinh	nghiệm	trong	việc	tổ	chức	các	
hoạt	động	cá	cược.	
(d) Đảm	bảo	 rằng	 các	 cơ	 sở	 và	nhà	điều	hành	này	
chấp	 hành	 tốt	 điều	 luật	 của	 cơ	 quan	 quản	 lý	 liên	
bang,	tiểu	bang	và	địa	phương	thích	hợp.	
(e) Tạo	 ra	 các	 biện	 pháp	 bảo	 vệ	 người	 tiêu	 dùng	
nghiêm	ngặt	để	thúc	đẩy	hành	vi	cá	cược	thể	thao	có	
trách	nhiệm,	đồng	 thời	 bảo	 vệ	 trẻ	 em	và	 sức	 khỏe	
cộng	đồng,	chẳng	hạn	như:	
(1) Yêu	cầu	người	lớn	từ	21	tuổi	trở	lên	có	mặt	tại	cơ	
sở	để	cá	cược	thể	thao.	
(2) Chỉ	 cho	 phép	 những	 người	 từ	 21	 tuổi	 trở	 lên	
được	 tham	 gia	 cá	 cược	 thể	 thao	 nhằm	 thực	 hiện	
biện	pháp	bảo	vệ	chống	trẻ	dưới	tuổi	vị	thành	niên	
tiếp	cận	hoạt	động	đánh	bạc.	
(3) Cấm	tiếp	thị	và	quảng	cáo	cá	cược	thể	thao	cho	
người	dưới	21	tuổi.	
(4) Chỉ	cho	phép	cá	cược	thể	thao	trong	các	sự	kiện	
thể	 thao	 chuyên	 nghiệp,	 của	 trường	 cao	 đẳng	 đại	
học	hoặc	nghiệp	dư.	
(5) Cấm	 hoạt	 động	 đặt	 cược	 vào	 bất	 kỳ	 môn	 thể	
thao	hay	sự	kiện	thể	thao	nào	liên	quan	đến	trường	
trung	học	để	bảo	vệ	học	sinh.	
(6) Cấm	đặt	cược	vào	bất	kỳ	môn	thể	thao	hoặc	sự	
kiện	thể	thao	nào	có	đội	thể	thao	ở	đại	học	California	
tham	gia,	để	bảo	vệ	sinh	viên	cũng	như	môi	trường	
học	 tập	 của	 các	 trường	 cao	đẳng	 và	đại	 học,	 đồng	
thời	cho	phép	cá	cược	thể	thao	vào	các	sự	kiện	phổ	
biến	như	giải	bóng	rổ	NCAA.	
(7) Cấm	đặt	 cược	 vào	bất	 kỳ	 sự	 kiện	hoặc	 cuộc	 thi	
thể	 thao	 bất	 hợp	 pháp	 nào	 hiện	 hành,	 bao	 gồm	
nhưng	 không	 giới	 hạn	 ở	 các	 cuộc	 đua	 động	 vật,	
chẳng	hạn	như	đua	 chó	 săn	hay	 các	 cuộc	đua	 chó	
khác,	để	ngăn	chặn	việc	bóc	lột	động	vật.	

luật	 chống	 rửa	 tiền	 cũng	 như	 các	 luật	 và	 quy	 định	
hiện	hành	khác.
(l) Việc	 thực	 thi	 luật	 cờ	 bạc	 hiện	 hành	 còn	 nhiều	 bất	 cập.	
California	cần	dùng	nhiều	cách	hơn	để	thực	thi	luật	cờ	bạc	
của	tiểu	bang	nhằm	bảo	vệ	 trẻ	em	và	người	 lớn	dễ	bị	 tổn	
thương	 khỏi	 các	 tổ	 chức	 vô	 đạo	 đức	 đang	 điều	 hành	 các	
hoạt	 động	 đánh	 bạc	 bất	 hợp	 pháp.	 Người	 dân	 California	
phải	báo	cáo	cũng	như	thực	thi	các	biện	pháp	chống	vi	phạm	
theo	luật	California	đối	với	những	hoạt	động	đánh	bạc	bất	
hợp	pháp.	
(m) Hệ	thống	cá	cược	thể	thao	được	giám	sát	tốt	sẽ	giúp	
khoanh	vùng	việc	cá	cược	thể	thao	chỉ	tổ	chức	ở	các	cơ	
sở	 được	 quản	 lý	 chặt	 chẽ	 và	 an	 toàn,	 có	 kinh	 nghiệm	
trong	 việc	 tổ	 chức	 hoạt	 động	 đánh	 bạc	 cũng	 như	 có	
nguồn	 tài	 chính	 để	 vận	 hành	 hoạt	 động	một	 cách	 có	
trách	nhiệm.	Các	tổ	chức	có	thể	vận	hành	hoạt	động	cá	
cược	thể	thao	một	cách	an	toàn	nhất	là	các	sòng	bạc	của	
Người	 Da	 Đỏ	 cũng	 như	 những	 nhà	 điều	 hành	 trường	
đua	đã	được	phê	chuẩn.	
(n) Kể	từ	năm	2000,	chính	quyền	các	bộ	tộc	California	đã	
vận	hành	nhiều	sòng	bạc	của	Người	Da	Đỏ	trên	chính	lãnh	
thổ	của	bộ	 tộc	họ,	 tạo	ra	nguồn	tài	nguyên	cần	 thiết	để	
giúp	 đảo	 ngược	 lịch	 sử	 tàn	 khốc	mà	 người	Mỹ	 bản	 địa	
California	phải	hứng	chịu.	Những	nguồn	tài	nguyên	này	đã	
cho	phép	các	bộ	tộc	ở	California	có	thể	cung	cấp	dịch	vụ,	
bao	gồm	chăm	sóc	sức	khỏe,	trường	học,	học	bổng,	bảo	
vệ	tài	nguyên	văn	hóa,	dịch	vụ	cứu	hỏa,	dịch	vụ	thi	hành	
pháp	 luật,	 hệ	 thống	 nước,	 bảo	 vệ	môi	 trường,	 v.v.	 Điều	
quan	trọng	là	trong	20	năm	qua,	các	bộ	tộc	ở	California	đã	
chia	sẻ	doanh	thu	hơn	$1	tỷ	mỹ	kim	với	các	bộ	tộc	không	
tổ	chức	chơi	bạc	nhằm	giúp	củng	cố	cộng	đồng	bộ	tộc.	
(o) Vào	năm	2016,	hoạt	động	đánh	bạc	của	Người	Da	Đỏ	
ở	California	theo	cả	hai	cách	trực	tiếp	lẫn	gián	tiếp	đã	tạo	
ra	tổng	tác	động	kinh	tế	và	tài	chánh	sau	đây	đối	với	nền	
kinh	 tế	 California:	 124,300	 việc	 làm;	 doanh	 thu	 $20	 tỷ;	
$9 tỷ	tiền	lương	cho	nhân	viên;	và	$3.4	tỷ	tiền	thuế	cùng	
các	khoản	chia	sẻ	doanh	thu	với	chính	quyền	liên	bang,	
tiểu	bang	và	địa	phương,	bao	gồm	gần	$1	tỷ	cho	Bang	
California	và	$378	triệu	cho	chính	quyền	địa	phương.	
(p) Hoạt	 động	 đua	 ngựa	 đại	 diện	 cho	 một	 trong	
những	 hình	 thức	 cá	 cược	 lâu	 đời	 nhất,	 tồn	 tại	 ở	
California	trong	gần	một	thế	kỷ.	Hơn	17,000	công	việc	
được	cấp	phép	đang	gắn	liền	với	ngành	công	nghiệp	
đua	ngựa.	Hội	Đồng	Đua	Ngựa	California	cho	biết,	có	
hơn	 3	 tỷ	mỹ	 kim	 đang	 được	mang	 ra	 đặt	 cược	mỗi	
năm.	Điều	này	mang	lại	doanh	thu	hàng	triệu	mỹ	kim	
từ	thuế	bán	hàng	cho	tiểu	bang,	cho	phòng	thí	nghiệm	
hóa	học	về	ngựa	hàng	đầu	thế	giới,	Phòng	Thí	nghiệm	
Hóa	Học	Phân	Tích	Ngựa	Kenneth	L.	Maddy	tại	Đại	học	
California,	Davis	và	cho	chính	quyền	địa	phương.	
(q) Quy	Chế	Cá	Cược	Thể	Thao	của	California	và	Đạo	
Luật	Thực	Thi	Ngăn	Chặn	Đánh	Bạc	Bất	Hợp	Pháp	sẽ	
giúp	 đảm	 bảo	 hoạt	 động	 cá	 cược	 thể	 thao	 được	
quản	lý	và	đánh	thuế,	nhờ	đó	người	lớn	chọn	tham	
gia	hoạt	động	này	sẽ	yên	tâm	vì	đây	là	hành	vi	hợp	
pháp,	đồng	thời	tăng	doanh	thu	cho	hệ	thống	giáo	
dục,	 an	 toàn	 công	 cộng	 và	 dịch	 vụ	 chăm	 sóc	 sức	
khỏe	 tinh	 thần,	 đảm	 bảo	 bảo	 vệ	 người	 tiêu	 dùng	
mạnh	mẽ,	đặc	biệt	là	đối	với	trẻ	em,	cũng	như	tăng	
cường	thực	thi	luật	cờ	bạc.
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xổ	 số,	đánh	bài	 theo	 tỷ	 lệ	phần	 trăm, roulette, các trò 
chơi đi kèm với xúc xắc và cá cược thể thao	theo	đây	được	
phép	tiến	hành	và	hoạt	động	trên	lãnh	thổ	của	bộ	tộc 
Người Da Đỏ tuân	theo	các	quy	định	đó.	
(f)	(g) Bất	kể	nội	dung	trong	tiểu	phân	mục	(a),	Cơ	Quan	
Lập	Pháp	có	thể	ủy	quyền	cho	các	tổ	chức	tư	nhân,	phi	
lợi	nhuận,	đủ	điều	kiện,	 theo	định	nghĩa	của	Cơ	Quan	
Lập	 Pháp,	 thực	 hiện	 xổ	 số	 như	một	 cơ	 chế	 tài	 trợ	 để	
cung	cấp	hỗ	trợ	cho	tổ	chức	tư	nhân,	phi	lợi	nhuận,	đủ	
điều	kiện	khác	của	họ	mà	theo	đó	thực	hiện	công	việc	
nhân	đạo	và	từ	thiện,	với	điều	kiện	là	(1)	ít	nhất	90	phần	
trăm	tổng	doanh	thu	từ	xổ	số	sẽ	trực	tiếp	sử	dụng	cho	
các	mục	đích	nhân	đạo	hoặc	từ	thiện	ở	California,	và	(2)	
người	nhận	được	thù	lao	liên	quan	đến	hoạt	động	xổ	số	
phải	 là	 nhân	 viên	 của	 tổ	 chức	 phi	 lợi	 nhuận	 tư	 nhân	
đang	 tiến	 hành	 xổ	 số.	 Nếu	 Cơ	Quan	 Lập	 Pháp	 có	 hai	
phần	ba	số	thành	viên	của	mỗi	viện	đồng	tình	thì	sẽ	có	
quyền	sửa	đổi	tỷ	lệ	phần	trăm	tổng	thu	theo	yêu	cầu	của	
tiểu	phân	mục	này	để	dành	riêng	cho	các	mục	đích	nhân	
đạo	hoặc	từ	thiện	thông	qua	đạo	luật	do	Thống	Đốc	ký.	
(h) Bất kể nội dung trong tiểu phân mục (a) và (e), bắt đầu 
từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, các nhà điều hành trường 
đua được phê chuẩn theo định nghĩa trong Mục 19670 
của Bộ Luật Doanh Nghiệp và Nghề Nghiệp có thể cung 
cấp dịch vụ cá cược thể thao, với điều kiện là mọi dịch vụ 
cá cược thể thao được cấp phép thực hiện căn cứ theo tiểu 
phân mục này phải do những nhà bảo trợ tiến hành cũng 
như được nhà điều hành trường đua đã phê chuẩn chấp 
thuận, trong một tòa nhà được chỉ định của trường đua 
mà tại đó nhà điều hành trường đua được phê chuẩn đã 
tiến hành các cuộc đua ngựa trực tiếp trong 18 tháng 
trước. Các dịch vụ cá cược thể thao được phép thực hiện 
theo tiểu phân mục này không được thực hiện tại các ki-ốt 
cá cược hoặc các thiết bị trò chơi tự phục vụ bên ngoài các 
tòa nhà được chỉ định của trường đua. 
(i) (1) Theo mục đích của các tiểu phân mục (f) và (h), 
“cá cược thể thao” được định nghĩa là đặt cược vào kết 
quả của bất kỳ sự kiện thể thao chuyên nghiệp hoặc 
nghiệp dư nào. Cá cược thể thao không được xem là cá 
cược dựa trên kết quả của: 
(A) Bất kỳ môn thể thao hay sự kiện thể thao nào ở 
trường trung học.
(B) Một môn thể thao hoặc sự kiện thể thao mà có bất 
kỳ đội thể thao tại đại học California nào tham gia bất 
kể sự kiện diễn ra ở đâu; tuy nhiên, một môn thể thao 
hoặc sự kiện thể thao mà có đội thể thao tại đại học 
California tham gia theo đây không được bao gồm các 
trò chơi khác với bộ môn thể thao cấp trường hay giải 
đấu thể thao mà đội thể thao tại đại học California 
tham gia.
(C) Bất kỳ môn thể thao hoặc sự kiện thể thao hay cuộc 
đua ngựa nào đã được tiến hành. Hơn nữa, kết quả, 
bao gồm cả việc đổi tiền thắng, từ bất kỳ môn thể thao 
hoặc sự kiện thể thao hay cuộc đua ngựa nào sẽ không 
được phép công bố công khai hay trình chiếu tương tự 
như giao diện máy đánh bạc cũng như bất kỳ trò chơi 
kiểu sòng bạc nào khác, bao gồm, nhưng không giới 
hạn ở trò xì dách, roulette, hoặc xí ngầu. 
(D) Các cuộc đua ngựa và cuộc họp mặt ngựa đua cũng 
như đặt cược vào kết quả được tiểu phân mục (b) và các 

(8) Cho	phép	Cơ	Quan	Lập	Pháp	đưa	ra	các	dự	 luật	
chống	tham	nhũng	để	đảm	bảo	tính	trung	thực	của	
các	sự	kiện	thể	thao.	
(f) Đánh	thuế	10	phần	trăm	đối	với	hoạt	động	cá	cược	
thể	thao	do	các	nhà	điều	hành	trường	đua	được	phê	
chuẩn	 tiến	 hành	 nhằm	 tài	 trợ	 cho	 các	 chương	 trình	
liên	quan	đến	phòng	chống	tệ	nạn	cờ	bạc	và	chăm	sóc	
sức	khỏe	 tinh	 thần	cũng	như	việc	 thực	hiện	và	giám	
sát	hoạt	động	cá	cược	thể	thao	cùng	những	hình	thức	
đánh	bạc	khác,	đồng	thời	giúp	tài	trợ	cho	nguồn	ngân	
quỹ	chung	được	ưu	tiên	liên	quan	đến	giáo	dục	và	an	
toàn	công	cộng	của	tiểu	bang.	
(g) Kiểm	toán	các	khoản	chi	liên	quan	đến	doanh	thu	
từ	cá	cược	thể	thao	để	đảm	bảo	khoản	thu	này	được	
chi	đúng	mục	đích	và	có	hiệu	quả.	
(h) Bảo	vệ	an	toàn	công	cộng	bằng	cách	tăng	cường	
thực	 thi	 luật	 cờ	 bạc	 hiện	 hành	 của	 California	 nhằm	
cho	phép	người	dân	California	chịu	trách	nhiệm	giải	
trình	cho	các	hoạt	động	đánh	bạc	bất	hợp	pháp.	
(i) Tăng	 cường	 thực	 thi	 các	 luật	 cờ	 bạc	 hiện	 hành	 để	
đảm	bảo	rằng	tất	cả	mọi	cơ	sở	cung	cấp	dịch	vụ	đánh	
bạc	đều	sẽ	chơi	theo	quy	tắc	và	tuân	theo	pháp	luật.	Các	
biện	 pháp	 thi	 hành	 tăng	 cường	 này	 sẽ	 đảm	 bảo	mọi	
hoạt	động	đánh	bạc	hợp	pháp	không	có	yếu	tố	tội	phạm	
và	 tham	 nhũng	 đồng	 thời	 được	 tiến	 hành	 một	 cách	
trung	 thực	 và	 cạnh	 tranh	 bởi	 các	 nhà	 điều	 hành	 phù	
hợp,	cũng	như	buộc	các	doanh	nghiệp	kinh	doanh	hoạt	
động	 đánh	 bạc	 phải	 chịu	 trách	 nhiệm	mà	 không	 tạo	
gánh	nặng	cho	cơ	quan	thi	hành	pháp	luật	địa	phương.	
(j) Đảm	bảo	rằng	các	cơ	sở	tổ	chức	dịch	vụ	cá	cược	thể	
thao	hợp	pháp	phải	tuân	theo	quy	tắc	bằng	cách	điều	
chỉnh	chúng	theo	các	tiêu	chuẩn	kiểm	toán	thích	hợp.	
MỤC.	4.			Mục	19	trong	Điều	Khoản	IV	của	Hiến	Pháp	
California	đã	được	tu	chính	như	sau:	
Mục 19. (a) Cơ	Quan	Lập	Pháp	không	có	quyền	cấp	
phép	cho	hoạt	động	xổ	số,	và	phải	nghiêm	cấm	bán	
vé	số	tại	Tiểu	bang.	
(b) Cơ	Quan	 Lập	Pháp	 có	 thể	 thiết	 lập	quy	 chế	 cho	
các	 cuộc	 đua	 ngựa	 và	 các	 cuộc	 họp	mặt	 đua	 ngựa	
cũng	như	hoạt	động	đặt	cược	kết	quả.	
(c) Bất	kể	nội	dung	trong	tiểu	phân	mục	(a),	theo	đạo	
luật,	 Cơ	Quan	 Lập	 Pháp	 có	 quyền	 cho	 phép	 những	
thành	 phố	 và	 quận	 cung	 cấp	 các	 trò	 chơi	 bingo,	
nhưng	chỉ	cho	mục	đích	từ	thiện.	
(d) Bất	 kể	 nội	 dung	 trong	 tiểu	 phân	mục	 (a),	 Xổ	 Số	
Tiểu	Bang	California	vẫn	được	phép	thành	lập.	
(e) Cơ	Quan	Lập	Pháp	không	có	quyền	cấp	phép	và	
phải	nghiêm	cấm	mọi	 loại	sòng	bạc	hiện	đang	hoạt	
động	ở	Nevada	và	New	Jersey.	
(f) Bất	 kể	 nội	 dung	 của	 các	 tiểu	 phân	mục	 (a)	 và	 (e),	
cùng	 bất	 kỳ	 quy	 định	 nào	 khác	 của	 luật	 tiểu	 bang,	
Thống	Đốc	vẫn	được	ủy	quyền	đàm	phán	cũng	như	ký	
kết	các	hợp	đồng,	tùy	thuộc	vào	sự	phê	chuẩn	của	Cơ	
Quan	Lập	Pháp,	đối	với	hoạt	động	chơi	máy	đánh	bạc	
hay	tiến	hành	trò	chơi	xổ	số	và	trò	chơi	đánh	bài	theo	tỷ	
lệ	phần	trăm, roulette, trò chơi đi kèm với xúc xắc và cá 
cược	thể	thao	của	các	Bộ	tộc	da	đỏ	được	liên	bang	công	
nhận	 trên	các	vùng	đất	của	Người	Da	Đỏ	ở	California	
theo	luật	liên	bang.	Như	vậy,	các	máy	đánh	bạc,	trò	chơi	
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đó sẽ được phân bổ thích hợp như đã ấn định tại Điều 
Khoản XIII B thuộc Hiến Pháp California.
19673. Phân Bổ Tiền từ Ngân Quỹ Cá Cược Thể 
Thao California
(a) Bất kỳ chi phí thực tế và hợp lý nào phát sinh theo 
như Kiểm Soát Viên và Cục Quản lý Thuế và Phí 
California nhận định, liên quan đến việc quản lý Ngân 
Quỹ Cá Cược Thể Thao California cũng như việc thu 
thuế theo Mục 19671, theo quyết định của Giám đốc Tài 
chính, sẽ được khấu trừ trực tiếp từ Ngân Quỹ Cá Cược 
Thể Thao California trước khi được giải ngân theo tiểu 
phân mục (b). 
(b) Cứ mỗi năm tài chánh bắt đầu từ năm 2022–23, 
Kiểm Soát Viên sẽ giải ngân số tiền gửi vào Ngân Quỹ 
Cá Cược Thể Thao California còn lại sau khi đã giải 
ngân theo tiểu phân mục (a), như sau:
(1) Mười lăm phần trăm cho Sở Y Tế Công Cộng của 
Tiểu Bang để nghiên cứu, phát triển cũng như thực hiện 
chương trình, đồng thời tài trợ cho hoạt động phòng 
chống tệ nạn cờ bạc và chăm sóc sức khỏe tinh thần, tài 
trợ cho các thành phố, thành phố và quận, quận để 
thực hiện nhiều chương trình phòng chống tệ nạn cờ 
bạc và chăm sóc sức khỏe tinh thần tại địa phương. 
(2) Mười lăm phần trăm nộp cho Cục Kiểm Soát Cờ Bạc 
thuộc Bộ Tư Pháp để nắm được chi phí thực tế và hợp lý 
của việc thực thi cũng như vận hành dịch vụ cá cược thể 
thao cùng các hình thức đánh bạc khác trong Tiểu Bang 
California. Hàng năm, Cục Kiểm Soát Cờ Bạc sẽ không 
chi quá 5 phần trăm tổng số tiền mà Cục này nhận 
được từ Quỹ Cá Cược Thể Thao California cho các chi 
phí hành chính do Giám Đốc Tài Chính xác định. 
(3) Bảy mươi phần trăm cho Ngân Quỹ Chung. 
(c) Hai năm một lần, Kiểm Soát Viên sẽ tiến hành kiểm 
toán những chương trình do các cơ quan được quy định 
tại khoản (1) và (2) của tiểu phân mục (b) điều hành để 
đảm bảo tiền được giải ngân và sử dụng đúng theo 
điều khoản này, đồng thời sẽ báo cáo kết quả cho Cơ 
Quan Lập Pháp và công chúng.
(d) Ngân quỹ được mô tả trong đoạn (1) và (2) của tiểu 
phân mục (b) sẽ được sử dụng để mở rộng những 
chương trình phục vụ các mục đích của đạo luật này. 
Nguồn ngân quỹ này sẽ không được sử dụng để thay 
thế các quỹ hiện có của tiểu bang hoặc địa phương vốn 
đang được sử dụng để phục vụ mục đích này. 
19674. Giới Hạn Độ Tuổi cho Việc Cá Cược Thể Thao 
(a) Cá nhân dưới 21 tuổi không được cá cược thể thao 
hay được cấp phép cá cược thể thao cũng như nhận 
tiền thưởng, cho dù trực tiếp tham gia hay thông qua 
một đại lý thắng cược từ bất kỳ môn thể thao hoặc sự 
kiện thể thao nào đang tổ chức tại địa điểm mà nhà 
điều hành giải đua được phê chuẩn tiến hành.
(b) Cá nhân dưới 21 tuổi không được trình bày hoặc 
cung cấp cho bất kỳ nhà điều hành trường đua được 
phê chuẩn nào, hoặc cho đại lý của nhà điều hành 
trường đua được phê chuẩn mọi chứng từ bằng văn 
bản, bản in hoặc ảnh tĩnh có tuổi và danh tính giả, gian 
lận, hay không thực sự của mình nhằm mục đích tham 
gia cá cược vào một sự kiện thể thao. 

đạo luật ban hành theo tiểu phân mục đó cấp phép. (2) 
Cơ Quan Lập Pháp phải cấp phép dựa trên các đạo luật 
cần thiết để thực hiện tiểu phân mục này, theo đó cũng 
sẽ cung cấp các biện pháp bảo vệ người tiêu dùng và 
các biện pháp chống tham nhũng để đảm bảo tính 
trung thực của các bộ môn hay sự kiện thể thao. 
MỤC 5. Quy	 Chế	 Cá	 Cược	 Thể	 Thao	 và	 Đạo	 Luật	
Thực	Thi	Ngăn	Chặn	Đánh	Bạc	Bất	Hợp	Pháp
MỤC 5.1. Điều	 Khoản	 12	 (bắt	 đầu	 từ	 Mục	 19670)	
được	bổ	sung	vào	Chương	4	của	Phân	Mục	8	 thuộc	
Bộ	Luật	Doanh	Nghiệp	và	Nghề	Nghiệp,	như	sau:	

Điều Khoản 12. Cá Cược Thể Thao tại Các  
Trường Đua Ngựa Được Cấp Phép 

19670. Định Nghĩa
Theo mục đích của điều khoản này và Mục 19 trong 
Điều Khoản IV của Hiến Pháp California, “nhà điều hành 
trường đua được phê chuẩn” nghĩa là nhà điều hành 
được Ban Đua Ngựa California cấp phép trong năm 
dương lịch 2019 để tiến hành các cuộc họp mặt ngựa 
đua trực tiếp ở những trường đua nằm tại các Quận 
của Alameda, Los Angeles, Orange hoặc San Diego được 
điều hành bởi một tổ chức tư nhân, bao gồm cả tổ chức 
tư nhân hoạt động ở bãi đất diễn ra hội chợ tiểu bang 
trong các quận xác định. “Nhà điều hành trường đua 
được phê chuẩn” không bao gồm trường đua “hội chợ 
do tiểu bang chỉ định”, như được định nghĩa tại tiểu 
phân mục (a) của Mục 19418 đã công bố vào ngày 1 
tháng 1 năm 2020.
19671. Thuế Cá Cược Thể Thao
(a) Tổng doanh số cá cược thể thao hàng ngày mà nhà 
điều hành trường đua được phê chuẩn thu được trừ đi 
tổng số tiền thắng cược hàng ngày của khách quen, sẽ 
phải chịu thuế 10 phần trăm. 
(b) Cục Thuế và Phí California phải quản lý và thu thuế 
theo tiểu phân mục (a) đồng thời có thể quy định, thông 
qua và thực thi các quy chế liên quan đến việc quản lý 
hay thực thi trong mục này, bao gồm, nhưng không giới 
hạn ở việc tổng hợp doanh số hàng ngày trên cơ sở 
hàng quý, hàng năm hoặc định kỳ khác, thu thuế, báo 
cáo, hoàn lại tiền và giải quyết khiếu nại. 
(c) Tất cả các khoản thu từ thuế theo tiểu phân mục (a) 
sẽ được gửi vào Quỹ Cá Cược Thể Thao California theo 
Mục 19672. 
19672. Quỹ Cá Cược Thể Thao California
(a) Quỹ Cá Cược Thể Thao California theo đây được 
thành lập trực thuộc Ngân Khố Tiểu Bang và, bất kể nội 
dung trong Mục 13340 của Bộ Luật Chính Quyền, sẽ vẫn 
liên tục được trích lập trong mọi năm tài chính để thực 
hiện các mục đích của điều khoản này.
(b) Tất cả các khoản thu từ thuế theo Mục 19671 phải 
được gửi vào Quỹ Cá Cược Thể Thao California.
(c) Các khoản thanh toán cho tiểu bang theo thỏa thuận 
liên quan đến cá cược thể thao của bộ tộc - tiểu bang 
phải được gửi vào Quỹ Cá Cược Thể Thao California. 
(d) Đối với mục đích tính toán theo yêu cầu của Mục 8 
Điều Khoản XVI thuộc Hiến Pháp California, ngân quỹ 
được chuyển đến Ngân Quỹ Cá Cược Thể Thao California 
phải được xem là doanh thu của Ngân Quỹ Chung, theo 
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(a) Theo mục đích của mục này: 
(1) “Quảng cáo” được định nghĩa là công khai hoặc phổ 
biến một quảng cáo. 
(2) “Quảng cáo” ở đây bao gồm bất kỳ tuyên bố, hình 
ảnh minh họa hoặc mô tả bằng văn bản hay bằng lời 
nói nào được tính toán để quảng bá cá cược thể thao, 
bao gồm mọi tài liệu viết, in, đồ họa hoặc tài liệu khác, 
bảng quảng cáo, bảng hiệu hoặc màn hình hiển thị 
ngoài trời, thẻ phương tiện công cộng, tài liệu, ấn phẩm 
định kỳ, hay trong chương trình phát thanh, truyền 
hình, cũng như trên bất kỳ phương tiện truyền thông 
nào khác. Thuật ngữ này không bao gồm bài xã luận 
hay tài liệu đọc nào, bao gồm bản tin, các ấn phẩm 
định kỳ cũng như báo được xuất bản mà không thu lại 
lợi nhuận hay cân nhắc đến các giá trị khác được bất kỳ 
cơ sở hoạt động cá cược thể thao nào trả hoặc hứa hẹn 
trả, dù là trực tiếp hoặc gián tiếp, cũng như không được 
viết hoặc theo chỉ đạo viết của cơ sở điều hành cá cược 
thể thao. 
(3) “Thị trường” hoặc “Tiếp thị” được định nghĩa là mọi 
hành động hoặc quy trình quảng bá cá cược thể thao, 
bao gồm, nhưng không giới hạn ở việc tài trợ cho các 
sự kiện thể thao, quảng cáo tại điểm bán hàng và phát 
triển các sản phẩm được thiết kế đặc biệt để thu hút 
một số đối tượng nhất định. 
(b) Mọi quảng cáo hoặc tiếp thị phát sóng trên truyền 
thông, truyền hình cáp, radio, báo in và truyền thông kỹ 
thuật số chỉ được hướng tới đối tượng hợp lý đã quy định 
là từ 21 tuổi trở lên như được xác định thông qua dữ liệu 
thành phần đối tượng đáng tin cậy, cập nhật liên tục. 
(c) Bất kỳ quảng cáo hoặc tiếp thị nào có hội thoại hoặc 
đối thoại trực tiếp, cá nhân hóa được cơ sở điều hành 
hoạt động cá cược thể thao kiểm soát sẽ phải sử dụng 
phương pháp xác nhận tuổi để xác nhận rằng người 
nhận phải từ 21 tuổi trở lên trước khi tham gia vào cuộc 
trò chuyện hoặc đối thoại được cơ sở điều hành cá cược 
thể thao đó kiểm soát. Theo mục đích của tiểu phân 
mục này, phương pháp xác nhận tuổi đó có thể bao 
gồm xác nhận thông tin người dùng, tiết lộ ngày sinh 
hoặc phương pháp đăng ký tương tự khác. 
(d) Cơ sở tổ chức cá cược thể thao không được: 
(1) Quảng cáo hoặc tiếp thị dịch vụ cá cược thể thao 
theo cách thức hướng đến việc khuyến khích những 
người dưới 21 tuổi tham gia cá cược thể thao. 
(2) Công bố hoặc phổ biến quảng cáo hay tiếp thị thu 
hút trẻ em. 
19992. Tiến Hành Kiểm Toán Các Cơ Sở Cá Cược Thể Thao
Cục Kiểm Soát Cờ Bạc thuộc Bộ Tư Pháp sẽ thực hiện tất 
cả các chức năng điều tra và kiểm toán theo quy định 
tại Mục 19826 và 19827 đối với các cơ sở cung cấp hoạt 
động cá cược thể thao, trừ khi có quy định khác theo 
thỏa thuận của bộ tộc - tiểu bang. 
MỤC. 5.3 Mục	 12012.200	 được	 thêm	 vào	 Bộ	 Luật	
Chính	Quyền,	như	sau:	
12012.200. Hoàn Trả cho Các Chi Phí Pháp Lý Liên 
Quan Đến Việc Tu Chính Điều Luật Cá Cược Thể Thao
Tất cả các tu chính liên quan đến thỏa thuận cho phép 
cá cược thể thao của bộ tộc - tiểu bang theo tiểu phân 
mục (f) của Mục 19 Điều Khoản IV thuộc Hiến Pháp 

(c) Bất kỳ đối tượng nào dưới 21 tuổi vi phạm mục này 
đều sẽ bị khép tội nhẹ. 
MỤC 5.2. Điều	 Khoản	 18	 (bắt	 đầu	 từ	 Mục	 19990)	
được	bổ	sung	vào	Chương	5	của	Phân	Mục	8	 thuộc	
Bộ	Luật	Doanh	Nghiệp	và	Nghề	Nghiệp,	như	sau:	

Điều Khoản 18. Thực Thi Ngăn Chặn Đặt Cược Bất 
Hợp Pháp

19990. Thực Thi Ngăn Chặn Hoạt Động Đặt Cược Bất 
Hợp Pháp 
(a) Ngoài mọi hình phạt khác đã được ấn định theo quy 
định của pháp luật, bất kỳ cá nhân nào thực hiện hành vi 
trái pháp luật theo Chương 10 (bắt đầu từ Mục 330) Tiêu 
đề 9 Phần 1 thuộc Bộ Luật Hình Sự, ngoại trừ Mục 335 và 
337 của Bộ Luật Hình Sự, sẽ phải chịu hình phạt dân sự 
lên đến mười nghìn mỹ kim ($10,000) cho mỗi hành vi vi 
phạm và phải tuân theo lệnh ngăn chặn hành vi trái 
pháp luật đó trong vụ kiện dân sự do Bộ Trưởng Tư Pháp 
tiến hành nhân danh công dân của Tiểu Bang California. 
Ngoài ra, Bộ Trưởng Tư Pháp có quyền thực thi mục này 
bằng cách ban hành lệnh đóng cửa trong 24 giờ đối với 
lần vi phạm đầu tiên, lệnh đóng cửa trong 48 giờ đối với 
lần vi phạm thứ hai và lệnh đóng cửa trong 30 ngày đối 
với lần vi phạm thứ ba và mọi lần vi phạm tiếp theo. 
(b) Bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào biết được có người 
thực hiện hành vi trái pháp luật theo Chương 10 (bắt 
đầu từ Mục 330) của Tiêu đề 9 Phần 1 thuộc Bộ Luật 
Hình Sự, ngoại trừ Mục 335 và 337 của Bộ Luật Hình Sự, 
có thể đệ đơn kiện dân sự giúp cơ quan tài phán thực 
hiện biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định trong 
tiểu phân mục (a), nếu trước khi nộp đơn, cá nhân hoặc 
tổ chức nộp cho Bộ Trưởng Tư Pháp một văn bản yêu 
cầu Bộ Trưởng tiến hành xem xét. Yêu cầu phải đính 
kèm một tuyên bố nêu rõ ràng và ngắn gọn các cơ sở 
hợp lý đủ để tiến hành hành động. 
(1) Nếu Bộ Trưởng Tư Pháp theo đó khởi kiện trong 
vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu 
xem xét, thì không được thực hiện thêm hành động nào 
khác trừ khi đơn khởi kiện do Bộ Trưởng Tư Pháp đệ 
trình bị bác bỏ, theo đó không thừa nhận trách nhiệm 
pháp lý của đối tượng. 
(2) Nếu Bộ Trưởng Tư Pháp không khởi kiện trong vòng 
90 ngày kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu xem xét, 
cá nhân hoặc tổ chức nộp đơn có thể tiến hành khởi 
kiện dân sự. 
(3) Khoảng thời gian bắt đầu một vụ kiện dân sự sẽ 
được tính từ ngày Bộ Trưởng Tư Pháp nhận được yêu 
cầu bằng văn bản cho đến ngày vụ kiện dân sự bị hủy 
bỏ mà theo đó không thừa nhận trách nhiệm pháp lý 
của đối tượng, hoặc trong 150 ngày, tùy theo thời điểm 
nào muộn hơn, nhưng quy định này chỉ dành cho vụ 
kiện dân sự do cá nhân hoặc tổ chức đã yêu cầu Bộ 
Trưởng Tư Pháp khởi kiện. 
(c) Nếu phán quyết được đưa ra chống lại (các) bị cáo 
khi tiến hành quy trình theo mục này, hoặc vấn đề đã 
được giải quyết thì số tiền nộp phạt dân sự hoặc theo 
tiến trình giải quyết vụ kiện phải được gửi vào Quỹ Cá 
Cược Thể Thao California đã thiết lập theo Mục 19672. 
19991. Cấm Tiếp Thị và Quảng Cáo Cá Cược Thể Thao 
Hướng Đến Trẻ Vị Thành Niên
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thời	cứ	13	trẻ	thì	có	1	trẻ	bị	rối	loạn	cảm	xúc	khiến	trẻ	
bị	hạn	chế	tham	gia	các	hoạt	động	hàng	ngày.	Không	
có	đủ	nguồn	ngân	quỹ	lâu	dài,	mọi	cấp	chính	quyền	
đều	chưa	đầu	tư	vào	các	dịch	vụ	chăm	sóc	sức	khỏe	
tinh	 thần	 đủ—khiến	 những	 người	 đang	 cần	 hỗ	 trợ	
nghiêm	trọng	nhất	lại	chưa	nhận	được	sự	hỗ	trợ.
(c) Vào	tháng	5	năm	2018,	Tòa	Án	Tối	Cao	Hoa	Kỳ	đã	gỡ	
bỏ	lệnh	cấm	cá	cược	thể	thao	của	liên	bang.	Do	đó,	các	
tiểu	bang	hiện	có	quyền	tự	do	cho	phép	cá	cược	thể	thao	
trực	tuyến	tại	các	địa	điểm	trong	biên	giới	của	mình	và	
thiết	lập	quy	chế,	các	biện	pháp	bảo	vệ	người	tiêu	dùng,	
dự	 luật	 tham	 gia	 đánh	 bạc	 có	 trách	 nhiệm	 cũng	 như	
đánh	thuế	đối	với	bộ	môn	cá	cược	thể	thao	trực	tuyến.
(d)	Việc	cá	cược	thể	thao	trực	tuyến	không	được	kiểm	
soát	và	không	bị	đánh	thuế	hiện	đang	diễn	ra	trên	thị	
trường	 bất	 hợp	 pháp	 khắp	 California	mà	 không	 có	
bất	kỳ	biện	pháp	bảo	đảm	tham	gia	đánh	bạc	có	trách	
nhiệm	 hoặc	 bảo	 vệ	 người	 tiêu	 dùng	 nào.	 Các	 nhà	
kinh	 tế	hàng	đầu	 cùng	 các	 chuyên	gia	 trong	ngành	
đã	ước	tính	rằng	thị	trường	bất	hợp	pháp	đang	phát	
triển	mạnh	với	hàng	tỷ	mỹ	kim	đang	được	đặt	cược	
trực	tuyến	hàng	năm	trên	khắp	Hoa	Kỳ.
(e) Cho	phép	các	cơ	quan	do	tiểu	bang	quản	lý	cung	
cấp	 dịch	 vụ	 cá	 cược	 thể	 thao	 trực	 tuyến	 có	 trách	
nhiệm	 bao	 gồm	 quy	 trình	 cấp	 phép	 toàn	 diện,	 giới	
hạn	 việc	 tham	 gia	 cá	 cược	 thể	 thao	 trực	 tuyến	 chỉ	
dành	 cho	 cá	 nhân	 từ	 21	 tuổi	 trở	 lên,	 đồng	 thời	 áp	
dụng	các	biện	pháp	thực	thi	và	quy	định	trách	nhiệm	
giải	trình	sẽ	giúp	tạo	ra	doanh	thu	hàng	tỷ	mỹ	kim	để	
giúp	 chiến	 đấu	 xóa	 bỏ	 nạn	 vô	 gia	 cư	 và	 mở	 rộng	
chương	trình	hỗ	trợ	sức	khỏe	tinh	thần	ở	California.
(f)	 Hoạt	 động	 cá	 cược	 thể	 thao	 trực	 tuyến	 an	 toàn,	
hợp	pháp	nghĩa	là	hoạt	động	cho	phép	những	người	
từ	21	 tuổi	 trở	 lên	 có	 thể	 tham	gia	 cá	 cược	 thể	 thao	
qua	internet	và	trên	thiết	bị	di	động	nên	yêu	cầu	các	
nhà	điều	hành	dịch	 vụ	 cá	 cược	 thể	 thao	 trực	 tuyến	
phải	áp	dụng	công	nghệ	xác	nhận	độ	tuổi	cũng	như	
chia	sẻ	thông	tin	đã	được	chứng	minh	là	có	hiệu	quả	
trong	việc	ngăn	cản	trẻ	vị	thành	niên	tham	gia	ở	các	
tiểu	bang	khác,	đồng	 thời	áp	dụng	quy	chế	phạt	và	
phạt	tiền	nếu	vi	phạm.
(g) Dịch	 vụ	 cá	 cược	 thể	 thao	 trực	 tuyến	 an	 toàn	 và	
hợp	pháp	là	dịch	vụ	được	Bộ	Tư	Pháp	quản	lý	để	đảm	
bảo	 trẻ	 vị	 thành	 niên	 và	 trẻ	 em	 được	 bảo	 vệ,	 tính	
trung	thực	của	các	sự	kiện	thể	thao	được	duy	trì	cũng	
như	 các	 nhà	 điều	 hành	 đều	 được	 cấp	 phép	 hợp	 lệ.	
Nên	 sử	 dụng	 công	 nghệ	 thông	 minh	 và	 tiến	 hành	
chia	sẻ	thông	tin	giữa	các	liên	đoàn	thể	thao,	các	nhà	
điều	hành	dịch	vụ	cá	cược	thể	thao	trực	tuyến	cũng	
như	phòng	ban	để	bảo	vệ	trẻ	vị	thành	niên	cũng	như	
duy	trì	tính	trung	thực	trong	thể	thao.
(h) Cá	cược	thể	thao	trực	tuyến	yêu	cầu	chuyên	môn	
của	các	tổ	chức	có	kinh	nghiệm	đáng	kể	điều	hành	các	
nền	tảng	cá	cược	thể	thao	trực	tuyến	ở	các	tiểu	bang	
và	vùng	lãnh	thổ	khác	của	Hoa	Kỳ.	Do	đó,	các	bộ	tộc	tổ	
chức	trò	chơi	nên	có	quyền	tùy	chọn	trong	việc	cung	
cấp	dịch	vụ	cá	cược	thể	thao	trực	tuyến	do	tiểu	bang	
quản	lý	cho	các	cá	nhân	đặt	cược	đang	có	mặt	tại	tiểu	
bang	này	nhưng	bên	ngoài	các	vùng	đất	của	Người	Da	
Đỏ;	các	nhà	cung	cấp	nền	tảng	cá	cược	thể	thao	trực	

California sẽ bao gồm các điều khoản hoàn trả cho chi 
phí pháp lý thực tế mà tiểu bang phát sinh trong quá 
trình quản lý và thực hiện thỏa thuận bộ tộc - tiểu bang 
theo Đạo Luật Quản Lý Trò Chơi của Người Da Đỏ năm 
1988 (25 U.S.C. Mục 2710(d)(4)).
MỤC 6. Các	Nội	Dung	Tu	Chính.
Đạo	luật	này	nên	được	phổ	biến	rộng	rãi	để	đạt	được	
mục	đích	của	nó.	Các	điều	khoản	của	Mục	5,	5.1,	5.2	
và	5.3	có	 thể	được	tu	chính	miễn	 là	những	tu	chính	
đó	thống	nhất	và	làm	rõ	hơn	nữa	ý	định	của	đạo	luật	
này	 theo	 như	 đạo	 luật	 được	 2/3	 số	 thành	 viên	 của	
mỗi	viện	trong	Cơ	Quan	Lập	Pháp	thông	qua.
MỤC 7. Tính	Hiệu	Lực	Từng	Phần.
Những	điều	khoản	của	đạo	luật	này	có	tính	hiệu	lực	
từng	 phần.	 Nếu	 bất	 kỳ	 phần,	 mục,	 tiểu	 phân	mục,	
đoạn,	khoản,	câu,	cụm	từ,	từ	hoặc	cách	áp	dụng	nào	
của	đạo	 luật	này	vì	bất	kỳ	 lý	do	nào	bị	 coi	 là	không	
hợp	lệ	theo	quyết	định	của	tòa	án	có	thẩm	quyền	thì	
quyết	định	đó	sẽ	không	ảnh	hưởng	đến	tính	hiệu	lực	
của	phần	còn	lại	của	đạo	luật	này.	Người	dân	của	Tiểu	
Bang	California	theo	đây	tuyên	bố	rằng	họ	đã	thông	
qua	 đạo	 luật,	 đồng	 thời	 mỗi	 phần,	 mục,	 tiểu	 phân	
mục,	đoạn,	khoản,	câu,	cụm	từ,	từ	hay	cách	áp	dụng	
dù	không	bị	tuyên	bố	là	bất	hợp	lệ	cũng	như	trái	với	
hiến	 pháp	 nhưng	 nếu	 không	 liên	 quan	 đến	 bất	 kỳ	
phần	nào	 của	 đạo	 luật	 này	 hoặc	 cách	 áp	 dụng	đạo	
luật	thì	theo	đó	sẽ	bị	tuyên	bố	là	bất	hợp	lệ.	

DỰ LUẬT 27 
Dự	luật	tiên	khởi	này	được	trình	lên	người	dân	theo	
các	điều	khoản	của	Mục	8,	Điều	Khoản	II	thuộc	Hiến	
Pháp	California.	
Dự	luật	tiên	khởi	này	bổ	sung	thêm	các	mục	vào	Hiến	
Pháp	 California	 và	 Bộ	 Luật	 Doanh	 Nghiệp	 và	 Nghề	
Nghiệp;	do	đó,	các	điều	khoản	mới	được	đề	xuất	bổ	
sung	 sẽ	 có	định	dạng	 in nghiêng	 để	 cho	biết	đây	 là	
điều	khoản	mới.	

ĐIỀU LUẬT ĐƯỢC KIẾN NGHỊ
MỤC	1. Tiêu	đề.
Dự	luật	này	phải	được	phổ	biến	và	có	thể	được	trích	
dẫn	dưới	hình	 thức	Đạo	Luật	Hỗ	Trợ	Sức	Khỏe	Tinh	
Thần	và	Giải	Pháp	Cho	Người	Vô	Gia	Cư	của California.
MỤC	2. Tuyên	Bố	Ý	Định	và	Mục	Đích.
Người	dân	Tiểu	Bang	California	kết	luận	và	tuyên	bố	
những	điều	sau:
(a) Tình	 trạng	 vô	 gia	 cư	 và	 khủng	 hoảng	 sức	 khỏe	
tinh	 thần	 của	California	đòi	 hỏi	 phải	 có	hành	động.	
Gần	một	nửa	số	người	vô	gia	cư	trong	cả	nước	đang	
sinh	sống	ở	California,	bên	cạnh	đó,	dữ	 liệu	của	các	
trường	 công	 lập	 cho	 thấy	 hơn	 250,000	 học	 sinh	
trường	công	đang	phải	trải	qua	tình	trạng	vô	gia	cư.
(b) Rối	 loạn	sức	khỏe	tinh	 thần	 là	một	 trong	những	
tình	 trạng	 sức	 khỏe	 phổ	 biến	 nhất	 mà	 người	 dân	
California	 phải	 đối	mặt:	 cứ	 6	 người	 trưởng	 thành	ở	
California	thì	có	gần	1	người	phải	chịu	đựng	một	số	
loại	bệnh	tâm	thần;	Cứ	24	người	thì	có	1	người	mắc	
bệnh	tâm	thần	nghiêm	trọng	gây	khó	khăn	cho	việc	
thực	hiện	các	hoạt	động	 lớn	 trong	cuộc	sống;	đồng	
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(A) Nhà điều hành dịch vụ cá cược thể thao trực tuyến 
hoạt động với tư cách là nhà điều hành dịch vụ cá cược 
thể thao trực tuyến.
(B) Cung cấp, tiến hành hoặc điều hành hoạt động cá 
cược thể thao trực tuyến.
(C) Có doanh thu hoặc thu nhập xuất phát từ hoạt 
động cá cược thể thao trực tuyến.
(2) Bất chấp nội dung trong đoạn (1), tiểu phân mục này 
sẽ không cấm áp thuế nếu đáp ứng tất cả các điều sau:
(A) Thuế được áp dụng chung cho nhiều loại hình kinh 
doanh, hoạt động kinh doanh, hành vi, tài sản hoặc 
sản  phẩm.
(B) Thuế không ấn định hoặc dựa trên cách phân loại 
liên quan đến nội dung nào được chỉ ra dưới đây:
(i) Các nhà điều hành dịch vụ cá cược thể thao trực tuyến.
(ii) Cung cấp, tiến hành hoặc điều hành hoạt động cá 
cược thể thao trực tuyến.
(iii) Có doanh thu hoặc thu nhập xuất phát từ hoạt 
động cá cược thể thao trực tuyến.
(C) Thuế sẽ được áp dụng theo cách tránh bị đánh thuế 
bổ sung đối với hoạt động hoặc doanh thu hay thu 
nhập xuất phát từ dịch vụ cá cược thể thao trực tuyến.
(e) Bất kỳ từ hoặc cụm từ nào xuất hiện trong mục này 
đồng thời cũng xuất hiện trong Điều Khoản 13 (bắt đầu 
từ Mục 19794) của Chương 4.7 Phân Mục 8 thuộc Bộ 
Luật Doanh Nghiệp và Nghề Nghiệp phải được xác định 
dựa trên các định nghĩa pháp định đó.
(f) Mục này sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 tiếp theo sau 
khi được người dân của Tiểu Bang California chấp thuận.
MỤC 4. Chương	 4.7	 (bắt	 đầu	 từ	Mục	 19750)	 được	
bổ	sung	vào	Phân	Mục	8	của	Bộ	Luật	Doanh	Nghiệp	
và	Nghề	Nghiệp,	như	sau:

Chương 4.7. Cá Cược Thể Thao Trực Tuyến
Điều Khoản 1. Ngân Quỹ Tín Thác Cá Cược  

Thể Thao Trực Tuyến California
19750. Ngân Quỹ Tín Thác Cá Cược Thể Thao Trực 
Tuyến California
(a) Ngân Quỹ Tín Thác Cá Cược Thể Thao Trực Tuyến 
theo đây sẽ được thành lập trong Kho Bạc Tiểu Bang.
(b) Bất chấp mọi điều khoản khác của luật, ngân quỹ 
và mọi tài khoản trong ngân quỹ, theo đây sẽ được 
tuyên bố là ngân quỹ tín thác.
(c) Ngoại trừ được quy định tại Mục 16310 và 16381 
trong Bộ Luật Chính Quyền đã công bố vào ngày 1 tháng 
1 năm 2018, tiền trong ngân quỹ sẽ không được vay, cho 
vay, hoặc chuyển giao theo cách khác đến Ngân Quỹ 
Chung hay ngân quỹ khác trong Ngân Khố Tiểu Bang. 
Tiền gửi vào ngân quỹ và bất kỳ tài khoản nào trong 
ngân quỹ, bao gồm mọi khoản lãi kiếm được từ đó, chỉ 
được sử dụng cho các mục đích cụ thể đã nêu trong 
chương này. Không được thực hiện bất kỳ hành động 
nào làm thay đổi vĩnh viễn hoặc tạm thời tình trạng của 
ngân quỹ dưới tư cách là ngân quỹ tín thác, hoặc vay, 
chuyển tiền hay điều dụng tiền trong ngân quỹ theo 
phương thức không được quy định trong chương này.
(d) Sau khi khấu trừ và chuyển số tiền cần thiết theo đoạn 
(2) của tiểu phân mục (c) trong Mục 19751 cũng như hoàn 

tuyến	đủ	điều	kiện	cũng	có	thể	cung	cấp	sản	phẩm	và	
dịch	vụ	của	họ	cho	các	bộ	tộc	tổ	chức	trò	chơi;	đồng	
thời	các	cơ	quan	tổ	chức	hoạt	động	chơi	game	đủ	điều	
kiện	 có	 thỏa	 thuận	 tiếp	 cận	 thị	 trường	 với	 bộ	 tộc	 tổ	
chức	trò	chơi	sẽ	được	phép	cung	cấp	dịch	vụ	cá	cược	
thể	thao	trực	tuyến	ở	tiểu	bang	này.
(i)	Thị	trường	hợp	pháp	cho	cá	cược	thể	thao	trực	tiếp	
và	 trực	 tuyến	 phải	 được	 điều	 hành	 bởi	 những	 cá	
nhân	và	cơ	quan	có	khả	năng	bảo	vệ	người	tiêu	dùng,	
ngăn	 chặn	 trẻ	 vị	 thành	 niên	 tiếp	 cận	 hoạt	 động	 cá	
cược	thể	thao,	thúc	đẩy	cũng	như	duy	trì	 lối	chơi	có	
trách	nhiệm	và	tạo	điều	kiện	cho	một	thị	 trường	tối	
đa	hóa	doanh	thu	tuân	theo	nghĩa	vụ	thực	hiện	các	
mục	đích	chính	sách	công	của	đạo	luật	này.	Đạo	luật	
này	sẽ	áp	đặt	các	tiêu	chuẩn	tối	thiểu	mà	cá	nhân	và	
cơ	quan	đó	phải	đáp	ứng	trước	khi	có	thể	cung	cấp	
dịch	 vụ	 cá	 cược	 thể	 thao	 trực	 tuyến	 ở	 Tiểu	
Bang California.
(j)	Cá	 cược	 thể	 thao	 trực	 tiếp	và	 cá	 cược	 trực	 tuyến	
đóng	vai	 trò	bổ	sung	và	phụ	trợ	cho	nhau.	Hai	hình	
thức	này	có	thể	được	cung	cấp	đồng	thời	ở	California	
để	tối	đa	hóa	số	thu	nhập	tính	thuế.
MỤC 3. Mục	19.5	được	thêm	vào	Điều	Khoản	IV	của	
Hiến	Pháp	California,	như	sau:
Mục 19.5. Bất chấp mọi điều khoản trái với Hiến pháp 
này hoặc bất kỳ luật nào khác:
(a) Bộ tộc tổ chức trò chơi, nhà cung cấp nền tảng cá 
cược thể thao trực tuyến có thỏa thuận hoạt động với bộ 
tộc tổ chức trò chơi, hoặc cơ quan tổ chức hoạt động chơi 
game đủ điều kiện có thỏa thuận tiếp cận thị trường với 
bộ tộc tổ chức trò chơi được phép cung cấp, tiến hành 
hoặc điều hành hoạt động cá cược thể thao trực tuyến 
qua internet hay trên thiết bị di động cho những người từ 
21 tuổi trở lên đang có mặt ở bất kỳ đâu trong Tiểu Bang 
này nhưng nằm ngoài các vùng đất của Người Da Đỏ 
thuộc Bộ Tộc Người Da Đỏ được liên bang công nhận.
(b) (1) Dịch vụ cá cược thể thao trực tuyến sẽ chỉ được 
cung cấp, tiến hành hoặc hoạt động ở Tiểu Bang này 
nhưng nằm ngoài các vùng đất của Người Da Đỏ như 
được ấn định cụ thể trong Chương 4.7 (bắt đầu từ Phần 
19750) Phân Mục 8 thuộc Bộ Luật Doanh Nghiệp và 
Nghề Nghiệp.
(2) Việc thực hiện và quản lý mục này phải được điều 
chỉnh theo Chương 4.7 (bắt đầu từ Phần 19750) của 
Phân Mục 8 thuộc Bộ Luật Doanh Nghiệp và Nghề 
Nghiệp, như vậy các điều khoản nêu trên phải thống 
nhất với nội dung đã được trình bày rõ ràng và hợp 
pháp theo điều mục trong Hiến pháp này quy định.
(c) Hình thức cá cược thể thao trực tuyến sẽ không 
được phép tổ chức nếu có liên quan đến các sự kiện thể 
thao dành cho thanh thiếu niên.
(d) (1) Các loại thuế áp dụng theo Điều Khoản 8 (bắt 
đầu từ Mục 19775) của Chương 4.7 Phân Mục 8 thuộc 
Bộ Luật Doanh Nghiệp và Nghề Nghiệp sẽ thay cho 
cũng như miễn trừ tất cả các loại thuế khác của tiểu 
bang và địa phương hiện tại hoặc trong tương lai nếu 
thỏa mãn những điều kiện sau đây:
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(ii) Trong bất kỳ năm tài chánh nào mà số tiền được 
điều dụng cho Luật HHAP bằng hoặc lớn hơn số tiền 
được điều dụng để phục vụ mục đích tương tự trong 
năm tài chánh 2021–22 thì sẽ không áp dụng hạn chế 
tại khoản (i).
(2) (A) Mười lăm phần trăm vào Tài Khoản Phát Triển 
Kinh Tế Bộ Tộc, theo tiểu đoạn (B).
(B) Trong trường hợp Mục 19769 được tòa án có thẩm 
quyền nhận định là không thể thi hành toàn bộ hoặc 
một phần theo luật tiểu bang hoặc liên bang, thì các 
khoản tiền được mô tả trong tiểu đoạn (A) thay vào đó 
sẽ được Kiểm Soát Viên phân bổ và chuyển đến Tài 
Khoản Hỗ Trợ Sức Khỏe Tinh Thần và Giải Pháp Cho 
Người Vô Gia Cư của California.
(e) (1) Phải điều dụng tiền từ ngân quỹ theo Mục 12 
của Điều Khoản IV thuộc Hiến Pháp California để trang 
trải cho các chi phí hoạt động phát sinh khi bộ phận 
hoặc sở thực hiện theo chương này. Khoản điều dụng 
hàng năm cho bộ phận và sở phải đủ rõ ràng để đảm 
bảo rằng bộ phận có đủ nhân viên giám sát hoạt động 
cá cược thể thao trực tuyến được diễn ra trung thực, 
cũng như thực hiện trung thực nghĩa vụ theo quy định 
của chương này.
(2) Về số tiền được điều dụng theo tiểu phân mục này, 
85 phần trăm sẽ được rút từ Tài Khoản Hỗ Trợ Sức Khỏe 
Tinh Thần và Giải Pháp Cho Người Vô Gia Cư của 
California và 15 phần trăm sẽ được rút từ Tài Khoản 
Phát Triển Kinh Tế Bộ Tộc.
19751. Giám Sát và Trách Nhiệm Giải Trình về Ngân 
Quỹ Tín Thác Cá Cược Thể Thao Trực Tuyến California
(a) Người dân của Tiểu Bang California theo đây tuyên 
bố mục đích tuyệt đối của doanh thu do chương này tạo 
ra là sử dụng để hỗ trợ các mục đích nêu trong Mục 
19750 mà không bị chậm trễ hoặc gián đoạn. Mục đích 
của mục này là cung cấp cơ chế giám sát và trách 
nhiệm giải trình để đảm bảo rằng mong muốn của 
người dân được thực hiện.
(b) Bộ Trưởng Tư Pháp hoặc công tố viên khu vực địa 
phương phải khẩn trương điều tra và nộp đơn đăng ký 
thực hiện hình phạt dân sự hoặc hình sự đối với bất kỳ 
hành vi lạm dụng hoặc sử dụng trái phép nào đối với số 
tiền được gửi vào cũng như được điều dụng từ Ngân 
Quỹ Tín Thác Cá Cược Thể Thao Trực Tuyến California 
hay bất kỳ tài khoản nào trong ngân quỹ.
(c) (1) Kiểm Toán Viên của Tiểu Bang California không 
theo chính đảng sẽ tiến hành kiểm toán tài chính độc 
lập hai năm một lần đối với các chương trình nhận tiền 
từ ngân quỹ. Kiểm Toán Viên của Tiểu Bang California 
sẽ báo cáo kết quả cho Thống Đốc và cả hai viện của Cơ 
Quan Lập Pháp, đồng thời sẽ công bố các nội dung này 
trên trang mạng internet của mình.
(2) (A) Kiểm Toán Viên của Tiểu Bang California sẽ được 
trích quỹ hoàn trả cho các chi phí thực tế phát sinh khi thực 
hiện các cuộc kiểm toán hai năm một lần theo yêu cầu của 
tiểu phân mục này, với số tiền không vượt quá sáu trăm 
nghìn mỹ kim ($600,000) cho mỗi cuộc kiểm toán.
(B) Giới hạn tối đa sáu trăm nghìn mỹ kim ($600,000) 
cho mỗi cuộc kiểm toán sẽ được điều chỉnh hàng năm 
cho thích hợp nếu có sự gia tăng lạm phát nào được thể 

trả khoản vay được ủy quyền theo Mục 19784, Kiểm Soát 
Viên hàng năm phải phân bổ và chuyển số tiền còn lại trong 
ngân quỹ vào các tài khoản theo mức quy định như sau:
(1) (A) Tám mươi lăm phần trăm cho Tài Khoản Hỗ Trợ 
Sức Khỏe Tinh Thần và Giải Pháp Cho Người Vô Gia Cư 
của California, theo đây được lập ngân quỹ. Như được 
ấn định tại đoạn này, tiền trong tài khoản phải được 
điều dụng theo Mục 12 của Điều Khoản IV thuộc Hiến 
Pháp California để phục vụ mục đích cung cấp nhà ở 
tạm thời và lâu dài, bao gồm hỗ trợ cho thuê, dịch vụ 
hỗ trợ và trợ cấp hoạt động hoặc dự trữ để phục vụ 
những mục đích này .
(i) Các khoản tiền trong tài khoản phải dùng cung cấp cho 
các thành phố, thành phố và quận, quận, cùng các cơ sở 
cung cấp dịch vụ chăm sóc liên tục theo cùng một công 
thức được sử dụng để phân bổ tiền cho các đối tượng đó 
trong Chương Trình Hỗ Trợ Nhà Ở và Phòng Chống Nạn Vô 
Gia Cư trong năm tài chánh gần nhất theo đó đã được 
thiết lập trong Chương 6 (bắt đầu với Mục 50216) của 
Phần 1 Phân mục 31 thuộc Bộ Luật Sức Khỏe và An Toàn 
(luật HHAP), hoặc bất kỳ đạo luật kế nhiệm nào.
(ii) Số tiền điều dụng được từ tài khoản phải dùng cung 
cấp cho các thành phố, thành phố và quận, quận cùng các 
cơ sở cung cấp dịch vụ chăm sóc liên tục đi kèm trách 
nhiệm giải trình và các yêu cầu báo cáo như được thiết lập 
trong Bộ Luật HHAP hoặc bất kỳ đạo luật kế nhiệm nào.
(iii) Số tiền điều dụng từ tài khoản có thể bị giới hạn 
thêm cho mục đích thúc đẩy các mục tiêu của tiểu bang 
là cải thiện đời sống cho người vô gia cư, những người 
cần được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe tinh 
thần, điều trị rối loạn sử dụng chất kích thích và nhà ở 
tăng cường dịch vụ.
(B) Tiền trong tài khoản, hoặc một phần trong đó, có 
thể dùng để cam kết hoàn trả khoản nợ công khố phiếu 
doanh thu. Số tiền thu được từ các công khố phiếu 
doanh thu đó chỉ được dùng để phục vụ duy nhất cho 
các mục đích được mô tả tại tiểu đoạn (A). Không được 
dùng bất kỳ khoản tiền nào trong tài khoản để cam kết 
hoàn trả các công khố phiếu nghĩa vụ chung.
(C) Bất chấp nội dung tiểu đoạn (A), một phần số tiền 
trong tài khoản cũng có thể được sử dụng cho các 
chương trình điều trị sức khỏe tinh thần theo Chương 8 
(bắt đầu từ Mục 4369) của Phần 3 Phân Mục 4 thuộc Bộ 
Luật Phúc Lợi và Thể Chế.
(D) Nguồn tiền được phân bổ theo đoạn này phải được 
sử dụng để tăng cường và nâng cao các hoạt động 
phục vụ mục đích đã mô tả trong tiểu đoạn (A) và (C), 
đồng thời không thay thế cho bất kỳ doanh thu hiện có 
nào khác phục vụ những mục đích đó, bao gồm, nhưng 
không giới hạn ở các nguồn doanh thu hiện có như đã 
ấn định trong Bộ Luật HHAP. Tiểu bang cùng các thành 
phố, thành phố và quận, quận, cùng những cơ sở cung 
cấp dịch vụ chăm sóc liên tục nhận nguồn ngân quỹ 
phải chịu trách nhiệm cung cấp bằng chứng chứng 
minh rõ ràng và thuyết phục rằng số tiền được phân bổ 
theo đoạn này sẽ không được sử dụng để thay thế các 
khoản thu hiện có.
(E) (i) Ngoại trừ quy định tại khoản (ii), không được sử 
dụng quá 40 phần trăm số tiền trong tài khoản để điều 
dụng hoặc sử dụng cho nhà ở tạm thời.
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(B) Thỏa thuận hoạt động với nhà cung cấp nền tảng 
cá cược thể thao trực tuyến.
(C) Thỏa thuận tiếp cận thị trường với cơ quan tổ chức 
hoạt động chơi game đủ điều kiện.
(2) Bắt đầu không sớm hơn một năm sau ngày chương 
này có hiệu lực, Kiểm Soát Viên sẽ chuyển doanh thu 
trong Tài Khoản Phát Triển Kinh Tế Bộ Tộc cho các bộ tộc 
Người Da Đỏ được mô tả trong đoạn (1). Việc chuyển 
tiền sẽ được thực hiện theo các thủ tục đã thông qua 
theo tiểu phân mục (c).
(c) Bộ phận cùng với sự tham vấn từ Ủy Ban Kiểm Soát 
Cờ Bạc California và văn phòng Cố Vấn Cho Bộ Tộc của 
Thống Đốc phải thông qua quy chế thiết lập công thức 
phân bổ tiền trong Tài Khoản Phát Triển Kinh Tế Bộ Tộc 
giữa các bộ tộc Người Da Đỏ như đã ấn định trong 
đoạn (1) của tiểu phân mục (b). Công thức tối thiểu phải 
cung cấp phương pháp phân bổ và lịch trình thực hiện 
thanh toán.
(d) Khoản tiền mà các bộ tộc Người Da Đỏ nhận được 
theo phần này có thể được sử dụng để hỗ trợ, cải thiện 
và mở rộng chính quyền bộ tộc, y tế công cộng, giáo 
dục, cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế cũng như cơ 
hội  việc làm.
Điều 2. Bảo Vệ Trẻ Vị Thành Niên và Người Tiêu Dùng

19752. Trẻ Vị Thành Niên Bị Cấm Tham Gia Cá Cược 
Thể Thao Trực Tuyến
(a) Người dưới 21 tuổi không được thực hiện bất kỳ 
hành vi nào sau đây:
(1) Trực tiếp hoặc thông qua địa điểm đại lý để nhận 
tiền thắng cược từ bất kỳ sự kiện thể thao nào.
(2) Trình bày hoặc cung cấp cho bất kỳ nhà điều hành 
dịch vụ cá cược thể thao trực tuyến hay đại lý nào của 
nhà điều hành đó, mọi bằng chứng bằng văn bản, bản 
in hoặc ảnh tĩnh nào về tuổi và danh tính giả, gian lận 
hoặc không thực sự là của họ nhằm mục đích tham gia 
cá cược trong một sự kiện thể thao.
(3) Mở, duy trì hoặc sử dụng tài khoản cá cược thể thao 
trực tuyến theo bất kỳ cách nào hoặc đặt cược hay cố 
gắng đặt cược thể thao trực tuyến.
(b) Cá nhân không được cố ý làm một trong những 
điều sau đây:
(1) Chấp nhận hoặc đổi tiền đặt cược, hay đề nghị chấp 
nhận cũng như đổi tiền đặt cược thay mặt cho cá nhân 
dưới 21 tuổi.
(2) Cho phép cá nhân dưới 21 tuổi mở, duy trì hoặc sử 
dụng tài khoản cá cược thể thao trực tuyến hay đặt 
cược thể thao trực tuyến theo bất kỳ cách nào.
(c) Cá nhân vi phạm mục này sẽ phải chịu các hình phạt 
do bộ phận đưa ra như đã ấn định trong Mục 19781. Cá 
nhân đã có giấy phép theo chương này nếu vi phạm sẽ 
phải chịu kỷ luật hành chính nặng hơn từ bộ phận.
19753. Các Biện Pháp Bảo Vệ và Yêu Cầu của Người 
Tiêu Dùng
(a) Nhà điều hành dịch vụ cá cược thể thao trực tuyến 
phải thực hiện nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để xác 
minh rằng người đặt cược, hoặc bắt đầu đặt cược vào 
một sự kiện thể thao đủ số tuổi tối thiểu hợp pháp để 
đặt cược.

hiện bởi Chỉ Số Giá Tiêu Dùng cho Tất Cả Người Tiêu 
Dùng Thành Thị (Consumer Price Index for All Urban 
Consumers, CPI-U). Văn phòng Thủ Quỹ sẽ tính toán và 
công bố các điều chỉnh theo yêu cầu của tiểu đoạn này.
(d) (1) Nếu có bất kỳ phản đối nào liên quan đến việc 
hủy bỏ hiệu lực của một hành động vi phạm điều lệ sử 
dụng số tiền được phân bổ hoặc điều dụng theo quy 
định trong chương này được phê duyệt thông qua phán 
quyết cuối cùng, dàn xếp hoặc giải quyết thông qua 
hoạt động tư pháp, hành chính hoặc lập pháp thì theo 
đây, Kiểm Soát Viên phải tiếp tục trích từ Ngân Quỹ 
Chung, bất kể năm tài chánh, số tiền cần thiết để khôi 
phục Ngân Quỹ Tín Thác Cá Cược Thể Thao Trực Tuyến 
California, hoặc tài khoản trong ngân quỹ, để khôi phục 
trạng thái tài chánh của ngân quỹ về thời điểm trước 
khi hành động bất hợp pháp được thực hiện.
(2) Tiền lãi của khoản tiền bị sử dụng bất hợp pháp 
được tính dựa trên tỉ lệ Tài Khoản Đầu Tư Tổng Hợp kể 
từ ngày phát sinh hành động sẽ được cộng dồn vào số 
tiền được yêu cầu khôi phục theo mục này. Trong vòng 
30 ngày kể từ ngày phản đối có hiệu lực, Kiểm Soát Viên 
sẽ thực hiện việc chuyển tiền theo yêu cầu điều dụng 
tiếp tục được quy định tại đoạn (1) và đưa ra thông báo 
cho các bên rằng việc chuyển tiền đã hoàn tất.
(3) Nếu có lệnh cấm hoặc lệnh sơ bộ nào được ban hành 
trong quá trình phân xử các phản đối được đưa ra theo 
mục này thì nguyên đơn hoặc người khởi kiện sẽ không 
bị buộc phải chịu trách nhiệm bồi thường cho các bị 
đơn của chính phủ hoặc Tiểu Bang California về bất kỳ 
thiệt hại nào phát sinh do lệnh cấm hoặc lệnh sơ bộ.
(e) (1) Cứ bốn năm một lần, Kiểm Soát Viên sẽ tiến 
hành đánh giá kết quả hoạt động của các chương trình 
được tài trợ bằng tiền từ Tài Khoản Hỗ Trợ Sức Khỏe 
Tinh Thần và Giải Pháp Cho Người Vô Gia Cư của 
California để đảm bảo số tiền được giải ngân và sử 
dụng chỉ để phục vụ theo mục đích của chương này và 
sẽ báo cáo kết quả của Kiểm Soát Viên cho Thống Đốc, 
Cơ Quan Lập Pháp và công chúng.
(2) Tiền trong Tài Khoản Hỗ Trợ Sức Khỏe Tinh Thần và 
Giải Pháp Cho Người Vô Gia Cư của California có thể 
được điều dụng theo Mục 12 Điều Khoản IV thuộc Hiến 
Pháp California để hoàn trả cho Kiểm Soát Viên chi phí 
thực hiện các cuộc kiểm toán theo yêu cầu của tiểu 
phân mục này. Nếu điều dụng tiền từ tài khoản đó để 
phục vụ cho mục đích trong điều luật này thì số tiền 
không được vượt quá giới hạn mỹ kim như đã ấn định 
trong đoạn (2) của tiểu phân mục (c).
19751.5. Tài Khoản Phát Triển Kinh Tế Bộ Tộc
(a) Tài Khoản Phát Triển Kinh Tế Bộ Tộc theo đây sẽ 
được tạo trong Ngân Quỹ Tín Thác Cá Cược Thể Thao 
Trực Tuyến California.
(b) (1) Bất kể nội dung trong Mục 13340 của Bộ Luật 
Chính Quyền hoặc bất kỳ luật nào khác, tất cả số tiền 
gửi vào Tài Khoản Phát Triển Kinh Tế Bộ Tộc, cùng với 
mọi khoản lãi kiếm được từ đó, theo đây sẽ liên tục điều 
dụng cho bộ tộc Người Da Đỏ được liên bang công 
nhận ở California bất kể năm tài chính nếu không thỏa 
bất kỳ điều nào sau đây:
(A) Giấy phép điều hành bộ tộc.
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(D) Không có thông tin sai, gây hiểu lầm hoặc lừa dối 
người tiêu dùng theo cách hợp lý.
(E) Tiết lộ rõ ràng và hiển thị các điều khoản quan trọng 
của bất kỳ đề nghị tín dụng miễn phí hoặc khuyến mại 
nào theo cách dễ thấy. Quảng cáo trực tuyến có thể đáp 
ứng các tiêu chí trong đoạn này bằng cách đưa vào một 
siêu liên kết đưa người xem trực tiếp đến các điều 
khoản quan trọng.
(3) Duy trì một bản sao của tất cả các quảng cáo cho 
người tiêu dùng ở tiểu bang này trong thời gian không 
ít hơn ba năm.
(b) Nhà điều hành dịch vụ cá cược thể thao trực tuyến 
không bị buộc phải được bộ phận xem xét hay phê 
duyệt trước đối với bất kỳ quảng cáo hoặc khuyến 
mại  nào.
(c) Đơn vị đăng ký làm nhà điều hành có thể tham gia 
vào hoạt động tiếp thị trước khi ra mắt nhưng phải 
công bố rõ ràng rằng đơn vị đăng ký đó hiện đang 
không cung cấp, tiến hành hoặc điều hành dịch vụ cá 
cược thể thao trực tuyến ở tiểu bang này.
(d) Không có giới hạn nào được áp dụng đối với hình 
thức hoặc số tiền cược miễn phí hay tín dụng khuyến 
mại do nhà điều hành dịch vụ cá cược thể thao trực 
tuyến cung cấp hoặc phát hành.
19756. Tiến Hành Cá Cược Thể Thao Trực Tuyến
(a) Mỗi nhà điều hành dịch vụ cá cược thể thao trực 
tuyến phải thông qua các quy tắc chơi trò chơi của nhà 
cái để điều chỉnh các giao dịch đặt cược thể thao trực 
tuyến với khách hàng của mình. Các quy tắc đó tối thiểu 
phải bao gồm tất cả những điều sau:
(1) Phương pháp tính và thanh toán tiền thắng cược.
(2) Ảnh hưởng đối với việc cá cược, nếu có, chẳng hạn 
như lịch thi đấu sự kiện thể thao thay đổi.
(3) Phương thức thông báo cho người tiêu dùng về 
những thay đổi trong tỷ lệ cược.
(4) Phương thức liên hệ với nhà điều hành dịch vụ cá 
cược thể thao trực tuyến khi cần tìm kiếm sự hỗ trợ 
hoặc để khiếu nại.
(5) Mô tả về những người bị cấm đặt cược vào các sự 
kiện thể thao cụ thể dựa trên liên kết với cơ quan quản 
lý thể thao, liên đoàn thể thao, đội hoặc sự 
kiện thể  thao.
(6) Các phương thức nạp tiền cho tài khoản cá cược thể 
thao trực tuyến.
(7) Các trường hợp mà nhà điều hành dịch vụ cá cược 
thể thao trực tuyến có thể tùy ý hủy đặt cược, bao gồm 
các lỗi rõ ràng và phương pháp thông báo cho người 
tiêu dùng rằng việc đặt cược đã bị mất hiệu lực.
(b) Khách hàng có thể thiết lập tài khoản cá cược thể 
thao trực tuyến với nhà điều hành dịch vụ cá cược thể 
thao trực tuyến theo cả hai cách sau:
(1) Qua internet, kể cả trên thiết bị di động.
(2) Trực tiếp đến các địa điểm được bộ phận phê chuẩn, 
nếu nhà điều hành dịch vụ cá cược thể thao trực tuyến.
(c) Một khách hàng không được đăng ký nhiều hơn một 
tài khoản tính trên mỗi nền tảng cá cược thể thao trực 
tuyến. Các nhà điều hành dịch vụ cá cược thể thao trực 
tuyến phải sử dụng các phương tiện hợp lý về mặt 

(b) Nhà điều hành dịch vụ cá cược thể thao trực tuyến 
phải hiển thị trên trang web internet và ứng dụng di 
động của mình tuyên bố rằng việc cá nhân dưới 21 tuổi 
tham gia cá cược thể thao trực tuyến ở tiểu bang này là 
bất hợp pháp.
(c) Nhà điều hành dịch vụ cá cược thể thao trực tuyến 
phải hiển thị một liên kết trên nền tảng cá cược thể thao 
trực tuyến của mình tới trang mạng internet hoặc màn 
hình ứng dụng di động dành riêng để thực hiện quy tắc 
chơi có trách nhiệm, bao gồm tất cả những mục sau:
(1) Công cụ áp dụng các hạn chế tự nguyện đối với 
hoạt động cá cược.
(2) Một thông báo nổi bật nêu rõ “Nếu bạn hoặc ai đó 
bạn biết có xu hướng nghiện đánh bạc và muốn được 
trợ giúp, hãy gọi 1-800-GAMBLER" hoặc thông điệp 
tương tự.
(3) Liên kết chuyển hướng đến tổ chức thích hợp cung 
cấp thông tin liên quan đến việc chơi có trách nhiệm.
(d) Nhà điều hành dịch vụ cá cược thể thao trực tuyến 
phải thực hiện các chương trình chơi trò chơi có trách 
nhiệm bao gồm việc cung cấp đào tạo hợp lý về mặt 
thương mại cho nhân viên để xác định và ứng phó với 
các dấu hiệu của tệ nạn cờ bạc.
19754. Tự Nguyện Hạn Chế Đối Với Hoạt Động Cá Cược
(a) Nhà điều hành dịch vụ cá cược thể thao trực tuyến 
phải cho phép các cá nhân tự nguyện miễn tham gia 
đặt cược với nhà điều hành và phải nỗ lực hợp lý về mặt 
thương mại để ngăn các cá nhân đã miễn tham gia 
được đặt cược.
(b) Bộ phận sẽ thiết lập một quy trình mà qua đó các cá 
nhân có thể gửi yêu cầu miễn tham gia cá cược thể thao 
với tất cả các nhà điều hành cá cược thể thao trực 
tuyến. Bộ phận sẽ duy trì danh sách các cá nhân đã 
chọn miễn tham gia đặt cược vào các sự kiện thể thao 
và sẽ cung cấp danh sách này cho tất cả các nhà điều 
hành dịch vụ cá cược thể thao trực tuyến.
(c) Bất kỳ khoản cược nào do cá nhân đặt trước khi 
chọn miễn tham gia vẫn được phép thanh toán và 
không được yêu cầu hủy bỏ.
19755. Quảng Cáo của Nhà Điều Hành Dịch Vụ Cá 
Cược Thể Thao Trực Tuyến
(a) Nhà điều hành dịch vụ cá cược thể thao trực 
tuyến  phải:
(1) Sử dụng các phương tiện hợp lý về mặt thương mại 
và công nghệ để đảm bảo tiếp thị, quảng cáo không có 
chủ đích nhắm mục tiêu đến những cá nhân đã chọn 
miễn tham gia đặt cược vào các sự kiện thể thao.
(2) Sử dụng những phương pháp hợp lý về mặt thương 
mại để đảm bảo rằng các quảng cáo cho dịch vụ cá 
cược thể thao trực tuyến:
(A) Không có chủ đích nhắm mục tiêu đến trẻ vị thành 
niên, những người không đủ điều kiện để đặt cược hoặc 
các cá nhân đã chọn miễn tham gia.
(B) Tiết lộ danh tính của nhà điều hành dịch vụ cá cược 
thể thao trực tuyến.
(C) Cung cấp thông tin hoặc liên kết về các nguồn tài 
nguyên liên quan đến tệ nạn cờ bạc.
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khoản và sàn giao dịch hoặc các cơ chế tương tự với 
những tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ khác ở Hoa Kỳ mà 
tại đó nhà điều hành dịch vụ cá cược thể thao trực 
tuyến được cấp phép cung cấp, tiến hành hay điều hành 
dịch vụ cá cược thể thao, dù là trực tiếp hay trực tuyến.
(d) Nhà cung cấp dịch vụ cá cược thể thao trực tuyến 
được cấp phép để cung cấp dịch vụ cá cược thể thao, 
trực tiếp hay trực tuyến, ở tiểu bang này cùng một hoặc 
nhiều tiểu bang hay vùng lãnh thổ khác trên Hoa Kỳ có 
thể sử dụng các hệ thống được mô tả trong phần này 
để thay mặt cho nhà điều hành dịch vụ cá cược thể thao 
trực tuyến.
(e) Nhà điều hành dịch vụ cá cược thể thao trực tuyến 
hoặc nhà cung cấp dịch vụ cá cược thể thao trực tuyến 
thay mặt cho nhà điều hành dịch vụ cá cược thể thao 
trực tuyến, phải luôn đảm bảo có đủ ngân quỹ để thanh 
toán cho người chơi đã đăng ký trong bất kỳ nhóm 
thanh khoản nào.

Điều 3. Bảo Vệ Tính Trung Thực Trong Thể Thao
19758. Duy Trì Tính Trung Thực của Các Sự Kiện Thể  Thao
Nhà điều hành dịch vụ cá cược thể thao trực tuyến phải 
sử dụng các phương pháp hợp lý về mặt thương mại để 
thực hiện tất cả những điều sau:
(a) Cấm giám đốc, cán bộ, chủ sở hữu chính và nhân 
viên của nhà điều hành dịch vụ cá cược thể thao trực 
tuyến cùng bất kỳ người thân nào sống chung hộ gia 
đình với những người đó đặt cược ngay tại nhà điều 
hành dịch vụ cá cược thể thao trực tuyến đó.
(b) (1) Cấm những người sau đặt cược vào bất kỳ sự 
kiện thể thao nào thuộc thẩm quyền liên đoàn thể thao 
của họ: vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài, chủ 
sở hữu chính của đội, thành viên liên đoàn thể thao và 
công chức đại diện cho vận động viên hoặc trọng tài 
trong liên đoàn.
(2) Trong quá trình xác định những đối tượng bị loại 
trừ khỏi việc đặt cược vào các sự kiện thể thao cụ thể 
theo tiểu phân mục này, nhà điều hành dịch vụ cá cược 
thể thao trực tuyến chỉ được dựa vào danh sách đối 
tượng mà các liên đoàn thể thao có thể cung cấp cho 
bộ phận. Bộ phận phải phổ biến các danh sách đó cho 
các nhà điều hành dịch vụ cá cược thể thao trực tuyến.
(c) Cấm bất kỳ cá nhân đã biết nào có quyền truy cập 
vào thông tin cá cược bí mật không công khai do nhà 
điều hành dịch vụ cá cược thể thao trực tuyến nắm giữ 
được quyền đặt cược với nhà điều hành đó.
(d) (1) Duy trì tính bảo mật của dữ liệu đặt cược, dữ 
liệu khách hàng cùng các thông tin bí mật khác khỏi sự 
truy cập và phổ biến trái phép.
(2) Bất kể nội dung đoạn (1), không có nội dung nào 
trong chương này được quyền ngăn cản việc sử dụng 
internet hoặc lưu trữ dữ liệu hay thông tin trên đám 
mây, cũng như việc tiết lộ dữ liệu và thông tin theo yêu 
cầu của luật pháp hay lệnh tòa án.
(e) Tiến hành kiểm tra lý lịch đối với những nhân viên 
trước đây chưa trải qua kiểm tra lý lịch trong quá trình 
làm việc với nhà điều hành dịch vụ cá cược thể thao 
trực tuyến. Việc kiểm tra lý lịch phải chú trọng tìm kiếm 
lịch sử phạm tội, bao gồm bất kỳ cáo buộc hoặc kết án 

thương mại để đảm bảo rằng mỗi khách hàng chỉ được 
dùng một tài khoản trên mỗi nền tảng.
(d) Nhà điều hành dịch vụ cá cược thể thao trực tuyến 
có thể cho phép chủ tài khoản gửi tiền vào và rút tiền từ 
tài khoản cá cược thể thao trực tuyến qua internet, kể 
cả trên thiết bị di động. Các phương thức nạp tiền và 
rút tiền được phép bao gồm, nhưng không giới hạn 
bằng hình thức thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, thẻ quà tặng, 
thẻ trả trước có thể sử dụng lại, tín dụng miễn phí và 
khuyến mại, chuyển khoản thanh toán tự động, hệ 
thống thanh toán trực tuyến và di động hỗ trợ chuyển 
tiền trực tuyến và chuyển khoản qua ngân hàng. Bộ 
phận có thể phê chuẩn các phương thức nạp tiền và rút 
tiền bổ sung, bao gồm, nhưng không giới hạn, như gửi 
tiền mặt tại các địa điểm đã được phê chuẩn hay thông 
qua ví tiền điện tử an toàn.
(e) Mỗi nhà điều hành dịch vụ cá cược thể thao trực 
tuyến phải sử dụng công nghệ định vị vị trí hợp lý về 
mặt thương mại để đảm bảo rằng họ chỉ chấp nhận đặt 
cược từ những khách hàng, tại thời điểm đặt cược, 
đang có mặt tại tiểu bang này và không trực tiếp có 
mặt tại các vùng đất của Người Da Đỏ.
(f) Mỗi nhà điều hành dịch vụ cá cược thể thao trực 
tuyến phải xác định và hiển thị các mức cược áp dụng, 
tỷ lệ chấp, tỷ lệ cược hoặc thông tin khác liên quan đến 
dịch vụ cá cược thể thao trực tuyến. Bộ phận không 
được chỉ định cách thức xác định mức cược, tỷ lệ chấp, 
tỷ lệ cược và không được yêu cầu tiết lộ thông tin đó 
công khai. Bộ phận không được đặt ra hoặc yêu cầu tỉ 
lệ nắm giữ tối thiểu hay tối đa.
(g) (1) Nhà điều hành dịch vụ cá cược thể thao trực 
tuyến phải duy trì máy chủ máy tính hoặc các máy chủ 
được sử dụng để nhận yêu cầu do các khách hàng có 
mặt tại tiểu bang này nhưng bên ngoài các vùng đất 
của Người Da Đỏ đặt cược cũng như gửi xác nhận chấp 
thuận đặt cược vào các sự kiện thể thao, ở tiểu bang 
này hoặc bất kỳ địa điểm nào khác được bộ phận phê 
chuẩn cũng như phù hợp với luật liên bang.
(2) Tất cả các khoản cược được cho phép theo chương 
này phải do chính người đặt cược bắt đầu hoặc thực 
hiện khi có mặt tại tiểu bang này nhưng bên ngoài các 
vùng đất của Người Da Đỏ.
(3) Việc định tuyến trung gian dữ liệu điện tử liên quan đến 
các khoản cược nội bộ hợp pháp được ủy quyền theo 
chương này sẽ không xác định vị trí hoặc địa điểm bắt đầu, 
truyền tin, nhận hay thực hiện đặt cược theo cách khác.
19757. Quản Lý Rủi Ro
(a) Nhà điều hành dịch vụ cá cược thể thao trực tuyến 
được cấp phép cung cấp dịch vụ cá cược thể thao, trực 
tiếp hay trực tuyến, ở tiểu bang này và một hoặc nhiều 
tiểu bang hay lãnh thổ khác của Hoa Kỳ có thể tiến 
hành gộp thanh khoản từ tất cả các tiểu bang cùng 
vùng lãnh thổ đó.
(b) Nhà điều hành dịch vụ cá cược thể thao trực tuyến 
có thể sử dụng các hệ thống bù đắp tổn thất hoặc quản 
lý hay loại bỏ rủi ro trong việc cung cấp, tiến hành cũng 
như điều hành dịch vụ cá cược thể thao trực tuyến.
(c) Các hệ thống được mô tả trong tiểu phân mục (b) 
bao gồm, nhưng không giới hạn ở các nhóm thanh 
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(a) Tổ chức điều hành sự kiện thể thao có thể gửi yêu 
cầu bằng văn bản tới bộ phận theo hình thức do bộ 
phận quy định, nhằm hạn chế, giới hạn hoặc loại trừ 
một thể loại, hình thức hay danh mục cá cược thể thao 
trực tuyến nhất định liên quan đến sự kiện thể thao 
được đài thọ của tổ chức, nếu tổ chức điều hành sự kiện 
thể thao này tin rằng thể loại, hình thức hay danh mục 
cá cược thể thao trực tuyến liên quan đến sự kiện thể 
thao được đài thọ đó có thể làm ảnh hưởng đến tính 
liêm chính hoặc tính trung thực của tổ chức cũng như 
các sự kiện thể thao được đài thọ của tổ chức.
(b) Bộ phận sẽ yêu cầu các nhà điều hành dịch vụ cá 
cược thể thao trực tuyến nhận xét về tất cả các yêu cầu 
được đưa ra theo phần này. Sau khi xem xét thích đáng 
tất cả các nhận xét nhận được, bộ phận phải chấp nhận 
yêu cầu khi người yêu cầu có lý do chính đáng cho rằng 
thể loại, hình thức hay danh mục cá cược thể thao có 
thể làm ảnh hưởng đến tính trung thực hoặc tính trung 
thực theo cảm nhận của tổ chức cũng như các sự kiện 
thể thao của tổ chức đó.
(c) (1) Bộ phận phải phản hồi yêu cầu liên quan đến sự 
kiện thể thao được đài thọ trước khi sự kiện đó bắt đầu, 
hoặc, nếu không khả thi để phản hồi trước khi sự kiện 
bắt đầu thì cũng không được muộn hơn 7 ngày sau khi 
yêu cầu đó được gửi.
(2) Nếu bộ phận xác định rằng người yêu cầu có nhiều 
khả năng không thể thắng thế trong việc chứng minh 
thành công lý do chính đáng cho yêu cầu của mình thì 
bộ phận có thể tạm thời chấp nhận yêu cầu của tổ chức 
điều hành sự kiện thể thao khi đang xem xét đưa ra 
quyết định cuối cùng. Trừ khi bộ phận tạm thời chấp 
thuận yêu cầu, nếu không thì các nhà điều hành dịch vụ 
cá cược thể thao trực tuyến có thể tiếp tục cung cấp 
dịch vụ cá cược thể thao và cho phép đặt cược vào sự 
kiện thể thao được đài thọ khi bộ phận đang xem xét 
đưa ra quyết định cuối cùng.
19760. Hồ Sơ Cá Cược
(a) Các nhà điều hành dịch vụ cá cược thể thao trực 
tuyến phải duy trì hồ sơ của tất cả các khoản đặt cược, 
bao gồm thông tin nhận dạng cá nhân của người đặt 
cược, số tiền và thể loại đặt cược, thời gian đặt cược, 
địa điểm đặt cược, kể cả địa chỉ Giao Thức Internet (IP) 
nếu có, kết quả đặt cược, cũng như hồ sơ về hoạt động 
cá cược bất thường trong ba năm sau khi sự kiện thể 
thao diễn ra. Nếu có video ghi lại giao dịch thì nó phải 
được duy trì trong ít nhất một năm kể từ ngày sự kiện 
thể thao diễn ra. Các nhà điều hành dịch vụ cá cược thể 
thao trực tuyến phải cung cấp dữ liệu đó để phục vụ 
cho việc kiểm tra theo yêu cầu của bộ phận hoặc theo 
lệnh tòa án.
(b) Các nhà điều hành dịch vụ cá cược thể thao trực 
tuyến phải nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để duy trì 
tài khoản trong thời gian thực, theo đó bao gồm các 
thông tin ẩn danh liên quan đến người đặt cược, số tiền 
và thể loại đặt cược, thời gian đặt cược, địa điểm đặt 
cược, bao gồm cả Địa chỉ IP nếu có, kết quả đặt cược và 
hồ sơ về hoạt động cá cược bất thường. Bộ phận có thể 
yêu cầu thông tin đó theo hình thức và cách thức mà 
điều luật của bộ phận quy định. Không có quy định nào 
trong tiểu phân mục này yêu cầu nhà điều hành dịch vụ 

nào liên quan đến tham nhũng cũng như thao túng các 
sự kiện thể thao và liên quan đến tội phạm có tổ chức.
119759. Hoạt Động Cá Cược Bất Thường và Các Hoạt 
Động Đáng Ngờ Khác
(a) Sở phải chịu trách nhiệm chính trong việc tiến hành 
hoặc hỗ trợ bộ phận tiến hành các cuộc điều tra về hoạt 
động cá cược bất thường, dàn xếp tỷ số hay các hành vi 
khác làm hỏng kết quả cá cược của một hoặc nhiều sự 
kiện thể thao vì mục đích thu lợi tài chính.
(b) Bộ phận và các nhà điều hành dịch vụ cá cược thể 
thao trực tuyến phải nỗ lực hợp lý về mặt thương mại 
để hợp tác với các cuộc điều tra do tổ chức điều hành sự 
kiện thể thao hoặc cơ quan thi hành pháp luật tiến 
hành. Những nỗ lực này sẽ bao gồm, nhưng không giới 
hạn, ở việc nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để cung 
cấp hoặc sắp xếp việc cung cấp thông tin cá cược.
(c) (1) Nhà điều hành dịch vụ cá cược thể thao trực 
tuyến phải báo cáo cho bộ phận càng sớm càng tốt bất 
kỳ thông tin nào liên quan đến:
(A) Các thủ tục kỷ luật hình sự hoặc nghiêm trọng 
chống lại nhà điều hành dịch vụ cá cược thể thao trực 
tuyến do tiểu bang này, tiểu bang hoặc lãnh thổ khác 
của Hoa Kỳ, hoặc Hoa Kỳ thực hiện, theo đó có liên quan 
đến hoạt động của họ.
(B) Hoạt động hoặc mô hình cá cược bất thường có thể 
cho thấy mối lo ngại về tính trung thực của một hoặc 
nhiều sự kiện thể thao.
(C) Bất kỳ hành vi nào khác làm hỏng kết quả cá cược 
của một hoặc nhiều sự kiện thể thao vì mục đích thu lợi 
tài chính, bao gồm cả việc dàn xếp tỷ số.
(D) Các hoạt động cá cược đáng ngờ hoặc bất hợp 
pháp bị nhà điều hành phát giác, bao gồm nhưng 
không giới hạn ở việc sử dụng tiền thu được từ hoạt 
động bất hợp pháp, đặt cược để che giấu hoặc rửa tiền 
từ hoạt động bất hợp pháp, sử dụng đại lý để đặt cược 
hoặc giả mạo danh tính. Không có nội dung nào theo 
đây yêu cầu phải tiết lộ các báo cáo hoạt động đáng 
ngờ thực hiện theo cách thức được xem là bảo mật theo 
luật liên bang.
(2) Nhà điều hành dịch vụ cá cược thể thao trực tuyến 
phải thực hiện các biện pháp kiểm soát nội bộ hợp lý về 
mặt thương mại được thiết kế để xác định các hoạt 
động theo như mô tả trong tiểu phân mục này.
(3) Thông tin được mô tả trong tiểu đoạn (B) và (C) của 
khoản (1) sẽ được nhà điều hành dịch vụ cá cược thể 
thao trực tuyến báo cáo càng sớm càng tốt đồng thời 
cho cả tổ chức điều hành sự kiện thể thao và bộ phận 
liên quan.
(d) Bộ phận và các nhà điều hành dịch vụ cá cược thể 
thao trực tuyến phải duy trì tính bảo mật của thông tin 
được cung cấp bởi tổ chức điều hành sự kiện thể thao 
nhằm mục đích điều tra hoặc ngăn chặn các hoạt động 
được mô tả trong tiểu đoạn (B) và (C) của đoạn (1) tiểu 
phân mục (c), trừ khi việc tiết lộ được sự đồng ý của tổ 
chức điều hành sự kiện thể thao hoặc được luật tiểu 
bang, bộ phận hay tòa án đưa lệnh yêu cầu.
19759.5. Hạn Chế Đối Với Việc Đặt Cược Do Các Tổ 
Chức Điều Hành Sự Kiện Thể Thao Yêu Cầu
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(c) Không được phép hoặc cho phép đặt cược dựa trên 
bất kỳ nội dung liên quan đến các sự kiện thể thao nào 
sau đây:
(1) Có chấn thương hoặc hình phạt.
(2) Kết quả của các phán quyết kỷ luật người chơi.
(3) Kết quả của các đánh giá chơi lại.
(d) (1) Bộ phận phải phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu 
theo đoạn (3) của tiểu phân mục (a) trong vòng năm 
ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu.
(2) Bộ phận phải nỗ lực giữ vững tính trung thực trong 
việc đưa ra quyết định trước liên quan đến tình huống 
có cung cấp hoặc chấp nhận cho cơ hội đặt cược vào sự 
kiện thể thao, giải đấu thể thao hay thể loại đặt cược 
tiếp theo theo yêu cầu nếu nhà điều hành dịch vụ cá 
cược thể thao trực tuyến gửi yêu cầu trước ít nhất ba 
ngày làm việc. Nếu yêu cầu được phê chuẩn thì sự kiện 
thể thao, giải đấu thể thao hoặc thể loại đặt cược phải 
được thêm vào danh sách được duy trì ngay lập tức 
theo đoạn (1) của tiểu	phân	mục	(a).
(3) Nếu bộ phận không thông báo quyết định của mình 
với nhà điều hành dịch vụ đặt cược thể thao trực tuyến 
trong vòng năm ngày làm việc kể từ ngày nhận được 
yêu cầu, thì cả hai điều sau sẽ được áp dụng:
(A) Nhà điều hành dịch vụ đặt cược thể thao trực tuyến 
phải được phép cung cấp dịch vụ cá cược cho sự kiện 
thể thao, giải đấu thể thao hoặc hình thức đặt cược tiếp 
theo sau khi hết thời hạn năm ngày làm việc.
(B) Bộ phận phải ngay lập tức thêm sự kiện thể thao, 
giải đấu thể thao hoặc hình thức đặt cược vào danh 
sách được duy trì theo đoạn (1) của tiểu phân mục (a).
(e) Nếu sự kiện thể thao hoặc giải đấu thể thao đã được 
bộ phận cấp phép nói chung theo mục này thì nhà điều 
hành dịch vụ cá cược thể thao trực tuyến có thể chấp 
nhận đặt cược cho tất cả các sự kiện thể thao thuộc loại 
thông thường được tổ chức bởi liên đoàn thể thao đó.

Điều 4. Nhà Điều Hành Dịch Vụ Cá Cược Thể Thao 
Trực Tuyến

19762. Dịch Vụ Cá Cược Thể Thao Trực Tuyến Được Phép
(a) Dịch vụ cá cược thể thao trực tuyến theo đây được 
phép cung cấp, tiến hành hoặc điều hành tại tiểu bang 
này nhưng phải phù hợp với chương này và Mục 19.5 
của Điều Khoản IV thuộc Hiến Pháp California.
(b) Dịch vụ cá cược thể thao trực tuyến chỉ được cung 
cấp, tiến hành hoặc điều hành ở tiểu bang này trong 
trường hợp nhà điều hành dịch vụ cá cược thể thao trực 
tuyến có giấy phép do bộ phận cấp cho bộ tộc tổ chức 
trò chơi, nhà cung cấp nền tảng cá cược thể thao trực 
tuyến có thỏa thuận hoạt động với bộ tộc tổ chức trò 
chơi, hoặc cơ quan tổ chức trò chơi đủ điều kiện có thỏa 
thuận tiếp cận thị trường với bộ tộc tổ chức trò chơi.
(c) Không ai có thể tham gia vào bất kỳ hoạt động nào 
liên quan đến cá cược thể thao trực tuyến ở tiểu bang 
này trừ khi đã có được tất cả các giấy phép cần thiết 
hoặc giấy phép tạm thời theo điều khoản trong chương 
cũng như các quy tắc và quy chế của bộ phận.
(d) Giấy phép tổ chức dịch vụ cá cược thể thao trực 
tuyến được cấp theo chương này không cho phép chủ 
sở hữu giấy phép chấp nhận bất kỳ đặt cược nào từ một 

cá cược thể thao trực tuyến cung cấp bất kỳ thông tin 
nào bị cấm theo luật hoặc quy định của liên bang, tiểu 
bang, địa phương, bao gồm nhưng không giới hạn ở 
các luật và quy định liên quan đến quyền riêng tư cũng 
như bảo mật thông tin nhận dạng cá nhân.
(c) Nếu tổ chức điều hành sự kiện thể thao đã thông 
báo cho bộ phận rằng quyền truy cập vào thông tin 
được mô tả trong tiểu phân mục (a) đối với những 
khoản đặt cược vào các sự kiện thể thao của tổ chức 
điều hành sự kiện thể thao đó là cần thiết để giám sát 
tính trung thực của các sự kiện thể thao thuộc tổ chức, 
đồng thời đại diện cho bộ phận mà theo đó đặc biệt sử 
dụng dữ liệu đó để phục vụ mục đích giám sát tính 
trung thực của các sự kiện thể thao thuộc tổ chức, thì 
các nhà điều hành dịch vụ cá cược thể thao trực tuyến 
phải chia sẻ, với tần suất, hình thức và cách thức hợp lý 
về mặt thương mại, cho tổ chức điều hành sự kiện thể 
thao hay (những) người được chỉ định cùng một thông 
tin mà nhà điều hành dịch vụ cá cược thể thao trực 
tuyến phải duy trì theo tiểu phân mục (b) đối với những 
khoản đặt cược vào các sự kiện thể thao thuộc tổ chức 
điều hành sự kiện thể thao. Các tổ chức điều hành sự 
kiện thể thao và những người mà họ chỉ định chỉ có thể 
sử dụng thông tin nhận được trong phần này cho mục 
đích giám sát tính trung thực mà không được sử dụng 
thông tin nhận được trong phần này cho bất kỳ mục 
đích thương mại hay mục đích nào khác. Không có quy 
định nào trong mục này yêu cầu nhà điều hành dịch vụ 
cá cược thể thao trực tuyến phải cung cấp bất kỳ thông 
tin nào bị cấm theo luật hoặc quy định của liên bang, 
tiểu bang, địa phương, bao gồm nhưng không giới hạn 
ở các luật và quy định liên quan đến quyền riêng tư 
cũng như bảo mật thông tin nhận dạng cá nhân.
19761. Các Thể Loại và Sự Kiện Cá Cược Thể Thao Trực 
Tuyến Được Phép
(a) (1) Bộ phận sẽ duy trì trong thời gian thực một 
danh sách công khai về các sự kiện thể thao, giải đấu 
thể thao và các thể loại đặt cược được phép cá cược thể 
thao trực tuyến có thể dễ dàng truy cập theo 
chương  này.
(2) Nhà điều hành dịch vụ cá cược thể thao trực tuyến 
được quyền chấp nhận đặt cược cho các sự kiện thể 
thao, giải đấu thể thao cũng như các thể loại đặt cược 
xuất hiện trong danh sách.
(3) Nhà điều hành dịch vụ cá cược thể thao trực tuyến 
có thể gửi yêu cầu bằng văn bản tới bộ phận để tìm 
kiếm các sự kiện thể thao, giải đấu thể thao hoặc các 
thể loại đặt cược bổ sung và yêu cầu thêm vào danh 
sách được duy trì theo phần này.
(b) Bộ phận sẽ xem xét các yếu tố sau đây khi đưa ra 
quyết định đối với những yêu cầu được gửi theo đoạn 
(3) của tiểu phân mục (a):
(1) Có thể xác minh kết quả của sự kiện thể thao hoặc 
thể loại đặt cược hay không.
(2) Liệu kết quả của sự kiện thể thao có thể bị ảnh 
hưởng bởi bất kỳ thể loại đặt cược nào hay không.
(3) Liệu sự kiện thể thao có được tiến hành theo cách 
tuân thủ tất cả các luật hiện hành hay không.
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(3) Trong mọi trường hợp, tổng số tiền mà đơn vị đăng 
ký làm nhà điều hành thanh toán theo tiểu phân mục 
này không được vượt quá hai trăm năm mươi nghìn mỹ 
kim ($250,000).
(d) Để xác định xem có chấp thuận đơn đăng ký trở 
thành nhà điều hành dịch vụ cá cược thể thao trực 
tuyến hay không, bộ phận có thể yêu cầu đơn vị đăng ký 
làm nhà điều hành cung cấp bất kỳ hoặc tất cả các 
thông tin sau để xem xét:
(1) Liệu đơn vị đăng ký làm nhà điều hành có đủ vốn 
hóa và khả năng tài chính để thanh toán các khoản nợ 
có bảo đảm và không bảo đảm phù hợp với những thỏa 
thuận tài trợ và các nghĩa vụ hợp đồng khác hay không.
(2) Liệu đơn vị đăng ký làm nhà điều hành có tiền sử vi 
phạm nghiêm trọng các yêu cầu cấp phép cho dịch vụ 
cá cược thể thao của tiểu bang này hay bất kỳ tiểu bang 
hoặc vùng lãnh thổ nào khác thuộc Hoa Kỳ hoặc chính 
Hoa Kỳ mà theo đó hành vi không tuân thủ ấy đã dẫn 
đến một hành động cưỡng chế nghiêm trọng mà cơ 
quan chính phủ có thẩm quyền thực hiện đối với đơn vị 
đăng ký làm nhà điều hành hay không.
(3) Liệu đơn vị đăng ký làm nhà điều hành hoặc bất kỳ 
người quan trọng nào thuộc đơn vị đăng ký làm nhà 
điều hành đã bị truy tố, buộc tội, bắt giữ, kết án, nhận 
tội hay phải dùng tiền bảo lãnh liên quan đến mọi tội 
hình sự nhẹ hoặc trọng tội nào theo luật pháp của tiểu 
bang này, cũng như bất kỳ tiểu bang hay lãnh thổ nào 
khác thuộc Hoa Kỳ, hoặc chính Hoa Kỳ, ngoại trừ vi 
phạm giao thông hay không.
(4) Liệu đơn vị đăng ký làm nhà điều hành có đang hay 
đã từng đệ đơn chống lại thủ tục phá sản hoặc đã từng 
tham gia vào bất kỳ quy trình chính thức nào nhằm 
điều chỉnh, trì hoãn, đình chỉ hay bằng cách khác giải 
quyết việc thanh toán khoản nợ hay không.
(5) Liệu đơn vị đăng ký làm nhà điều hành có tiền sử vi 
phạm nghiêm trọng bất kỳ yêu cầu theo quy chế nào 
của tiểu bang này hay bất kỳ tiểu bang hoặc vùng lãnh 
thổ nào khác thuộc Hoa Kỳ hoặc chính Hoa Kỳ mà theo 
đó hành vi không tuân thủ ấy đã dẫn đến một hành 
động cưỡng chế nghiêm trọng mà cơ quan chính phủ 
có thẩm quyền thực hiện đối với đơn vị đăng ký làm nhà 
điều hành hay không.
(e) Sau khi được bộ phận phê chuẩn và đã thanh toán 
lệ phí cấp giấy phép ban đầu như quy định tại tiểu phân 
mục (f) thì bộ phận sẽ cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ 
cá cược thể thao trực tuyến, giấy phép này theo đó sẽ 
hết hạn sau 5 năm kể từ ngày cấp.
(f) Sau khi bộ phận thông báo đã phê chuẩn đơn đăng 
ký giấy phép kinh doanh dịch vụ cá cược thể thao trực 
tuyến thì đơn vị đăng ký làm nhà điều hành phải nộp lệ 
phí cấp phép ban đầu cho bộ phận như sau:
(1) Phí ban đầu cho giấy phép điều hành của bộ tộc 
hoặc giấy phép điều hành của nhà cung cấp nền tảng 
cá cược thể thao trực tuyến sẽ là mười triệu mỹ kim 
($10,000,000).
(2) Phí ban đầu cho giấy phép điều hành của thực thể 
tổ chức trò chơi đủ điều kiện sẽ là một trăm triệu mỹ 
kim ($100,000,000).

người đang có mặt tại các vùng đất của Người Da Đỏ 
khi thực hiện hoặc bắt đầu cá cược.
19763. Giấy Phép Điều Hành Dịch Vụ Cá Cược Thể 
Thao Trực Tuyến
(a) Mỗi nhà điều hành dịch vụ cá cược thể thao trực 
tuyến phải có giấy phép như quy định trong chương này.
(b) (1) Giấy phép tổ chức dịch vụ cá cược thể thao trực 
tuyến có thể được áp dụng theo những cách thức sau:
(A) Nộp bởi bộ tộc tổ chức trò chơi (“đơn đăng ký của bộ 
tộc”). Theo đơn đăng ký của bộ tộc, bộ tộc tổ chức trò 
chơi sẽ là đơn vị đăng ký làm nhà điều hành. Nếu đơn 
đăng ký được phê chuẩn thì giấy phép điều hành dịch vụ 
cá cược thể thao trực tuyến sẽ được cấp cho bộ tộc tổ 
chức trò chơi (“giấy phép nhà điều hành là bộ tộc”).
(B) Nộp bởi thực thể tổ chức trò chơi đủ điều kiện (“đơn 
đăng ký của thực thể tổ chức trò chơi đủ điều kiện”). 
Theo đơn đăng ký của thực thể tổ chức trò chơi đủ điều 
kiện, thực thể tổ chức trò chơi đủ điều kiện sẽ là đơn vị 
đăng ký làm nhà điều hành. Nếu đơn đăng ký được phê 
chuẩn thì giấy phép điều hành dịch vụ cá cược thể thao 
trực tuyến sẽ được cấp cho thực thể tổ chức trò chơi đủ 
điều kiện (“giấy phép nhà điều hành thực thể tổ chức trò 
chơi đủ điều kiện”).
(C) Nộp bởi nhà cung cấp nền tảng cá cược thể thao 
trực tuyến (“đơn đăng ký của nhà cung cấp nền tảng cá 
cược thể thao trực tuyến”). Theo đơn đăng ký của nhà 
cung cấp nền tảng cá cược thể thao trực tuyến, nhà 
cung cấp nền tảng cá cược thể thao trực tuyến sẽ là đơn 
vị đăng ký làm nhà điều hành. Nếu đơn đăng ký được 
phê chuẩn thì giấy phép điều hành dịch vụ cá cược thể 
thao trực tuyến sẽ được cấp cho nhà cung cấp nền tảng 
cá cược thể thao trực tuyến (“giấy phép điều hành của 
nhà cung cấp nền tảng cá cược thể thao trực tuyến”).
(2) Không ai có thể nhận được giấy phép nhà điều hành 
dịch vụ cá cược thể thao trực tuyến theo phần này 
ngoại trừ bộ tộc tổ chức trò chơi, thực thể tổ chức trò 
chơi đủ điều kiện hay nhà cung cấp nền tảng cá cược 
thể thao trực tuyến.
(3) Ngoài các yêu cầu rõ ràng của chương này, bộ phận 
có thể chỉ định thông tin bổ sung bắt buộc phải nộp 
như một phần trong đơn đăng ký của bộ tộc, đơn đăng 
ký của thực thể tổ chức trò chơi đủ điều kiện hoặc đơn 
đăng ký của nhà cung cấp nền tảng cá cược thể thao 
trực tuyến.
(c) (1) Đơn vị đăng ký làm nhà điều hành sẽ nộp đơn 
đăng ký cho bộ phận theo cách thức được bộ phận quy 
định cùng với phí nộp đơn đăng ký là một trăm năm 
mươi nghìn mỹ kim ($150,000).
(2) (A) Phí nộp đơn đăng ký tại đoạn (1) sẽ bao gồm tối 
đa 2,000 giờ làm việc chuyên môn của nhân viên bộ 
phận dành cho các vấn đề liên quan trực tiếp đến đơn 
đăng ký.
(B) Đơn vị đăng ký làm nhà điều hành phải hoàn trả 
cho bộ phận thêm bất kỳ khoản phí cho số giờ bổ sung 
nào cần thiết để xử lý đơn đăng ký với mức phí theo giờ 
dành cho các dịch vụ nhân sự mà đơn vị Nhân Sự Theo 
Hợp Đồng của Văn Phòng Nhân Sự trực thuộc Bộ Dịch 
Vụ Tổng Hợp thực hiện, như đã ấn định trong Bảng Giá 
của bộ phận đó.
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(3) Trường hợp nhà cung cấp nền tảng cá cược thể thao 
trực tuyến được cấp giấy phép điều hành của nhà cung 
cấp nền tảng cá cược thể thao trực tuyến, thì nhà cung 
cấp nền tảng cá cược thể thao trực tuyến phải hoạt 
động, tạo điều kiện hoặc hỗ trợ nền tảng cá cược thể 
thao trực tuyến được đặt tên hợp lệ theo tiểu đoạn (A) 
hoặc (B) đoạn (1) thuộc tiểu phân mục này của bộ tộc tổ 
chức trò chơi mà nhà cung cấp nền tảng cá cược thể 
thao trực tuyến đang cung cấp dịch vụ dựa trên thỏa 
thuận hoạt động.
19764. Giấy Phép Điều Hành Dịch Vụ Cá Cược Thể 
Thao Trực Tuyến Tạm Thời
(a) Bộ phận sẽ cấp giấy phép điều hành dịch vụ cá cược 
thể thao trực tuyến tạm thời cho bất kỳ đơn vị đăng ký 
làm nhà điều hành nào nếu đáp ứng tất cả các điều 
kiện sau đây:
(1) Đơn vị đăng ký làm nhà điều hành đã nộp đơn đăng 
ký theo Mục 19763.
(2) Đơn vị đăng ký làm nhà điều hành đáp ứng các điều 
kiện của đoạn (1) hoặc (2) thuộc tiểu phân mục (ag) của 
Mục 19794.
(3) Đơn vị đăng ký làm nhà điều hành đã thanh toán lệ 
phí cấp giấy phép ban đầu như được quy định trong 
tiểu phân mục (f) của Mục 19763.
(b) (1) Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được yêu 
cầu cấp giấy phép tạm thời, bộ phận sẽ cấp giấy phép 
điều hành dịch vụ cá cược thể thao trực tuyến tạm thời 
cho đơn vị đăng ký làm nhà điều hành đáp ứng các yêu 
cầu của tiểu phân mục (a). Giấy phép tạm thời sẽ hết 
hạn sau hai năm kể từ ngày được cấp hoặc vào ngày bộ 
phận cấp giấy phép cho đơn vị đăng ký làm nhà điều 
hành theo Mục 19763, tùy điều kiện nào xảy ra trước.
(2) Giấy phép tạm thời được cấp theo mục này cho 
phép đối tượng được quyền tham gia ngay lập tức vào 
tất cả các hoạt động mà người có giấy phép được cấp 
theo Mục 19763 có thể thực hiện.
(c) Nếu bộ phận không đưa ra quyết định cuối cùng 
cho đơn đăng ký được nộp theo Mục 19763 trong thời 
hạn hai năm đầu tiên của giấy phép tạm thời, thì giấy 
phép tạm thời sẽ được gia hạn theo gia số hai năm 
hoặc cho đến khi có quyết định cuối cùng, tùy điều kiện 
nào xảy ra trước.
19765. Kiểm Tra Nền Tảng Cá Cược Thể Thao Trực Tuyến
(a) Nếu bộ phận đưa ra yêu cầu kiểm tra nền tảng cá 
cược thể thao trực tuyến, thì bộ phận sẽ chấp nhận một 
trong các kết quả kiểm tra sau đây đối với nền tảng cá 
cược thể thao trực tuyến thay cho kiểm tra mới, nếu 
được ban hành không quá 180 ngày trước ngày nộp 
đơn đăng ký liên quan dựa theo điều này hoặc Điều 
Khoản 6 (bắt đầu từ Mục 19771):
(1) Kết quả đạt yêu cầu do phòng thử nghiệm độc lập 
cấp, nếu phòng thử nghiệm đó đã được bộ phận hoặc 
tiểu bang hay vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ chấp thuận 
thực hiện thử nghiệm.
(2) Kết quả đạt yêu cầu do tiểu bang hoặc vùng lãnh 
thổ của Hoa Kỳ cấp.
(b) Mục này sẽ áp dụng cho các nhà điều hành dịch vụ 
cá cược thể thao trực tuyến, bao gồm các nhà cung cấp 

(g) Là một phần trong đơn đăng ký làm nhà điều hành, 
bộ phận có thể xác định và yêu cầu những người quan 
trọng được đơn vị đăng ký làm nhà điều hành chỉ định 
nộp đơn như đã ấn định tại Điều Khoản 7 (bắt đầu từ 
Mục 19774).
(h) (1) Giấy phép điều hành dịch vụ cá cược thể thao 
trực tuyến cho phép chủ sở hữu giấy phép được quyền 
vận hành nền tảng cá cược thể thao trực tuyến tuân 
theo các điều khoản về thương hiệu nêu tại đoạn (2) 
của tiểu phân mục (i).
(2) (A) Đơn vị có giấy phép điều dành dịch vụ cá cược 
thể thao trực tuyến có thể hoạt động như nhà cung cấp 
nền tảng đặt cược thể thao trực tuyến, miễn là đối 
tượng đó:
(i) Đã nộp giấy tờ theo yêu cầu của Mục 19767 cho các 
nhà cung cấp nền tảng cá cược thể thao trực tuyến.
(ii) Trả phí cấp phép ban đầu theo đoạn (1) của tiểu 
phân mục (f) cho mỗi bộ tộc tổ chức trò chơi mà theo 
đó là nhà cung cấp nền tảng cá cược thể thao 
trực tuyến.
(B) Nhà cung cấp nền tảng cá cược thể thao trực tuyến sẽ 
không cung cấp bất kỳ dịch vụ nào được mô tả trong định 
nghĩa về “nhà cung cấp nền tảng cá cược thể thao trực 
tuyến” cho bất kỳ bộ tộc tổ chức trò chơi nào khác ngoài 
những nội dung được cung cấp trong tiểu phân mục này.
(i) (1) (A) Trong trường hợp bộ tộc tổ chức trò chơi được 
cấp giấy phép điều hành của bộ tộc thì bộ tộc tổ chức trò 
chơi sẽ chỉ vận hành nền tảng cá cược thể thao trực tuyến 
dưới tên riêng của bộ tộc tổ chức trò chơi hoặc nếu bộ tộc 
đó trở thành bộ tộc tổ chức trò chơi vào hoặc trước thời 
điểm ngày 1 tháng 7 năm 2021, nhãn hiệu sẽ thuộc sở hữu 
của bộ tộc tổ chức trò chơi kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2021.
(B) Nếu có một bộ tộc trở thành bộ tộc tổ chức trò chơi 
sau ngày 1 tháng 7 năm 2021 thì bộ tộc tổ chức trò chơi 
đó chỉ được quyền điều hành các nền tảng cá cược thể 
thao trực tuyến do bộ tộc đứng tên.
(2) Khi thực thể tổ chức trò chơi đủ điều kiện được cấp 
giấy phép điều hành của thực thể tổ chức trò chơi đủ 
điều kiện thì đơn vị này có thể vận hành nền tảng cá 
cược thể thao trực tuyến của mình dưới một trong các 
tên sau, được lựa chọn theo quyết định của pháp nhân 
đủ điều kiện:
(A) Tên, tên thương mại, nhãn hiệu được cấp phép hoặc 
tên doanh nghiệp giả định của thực thể tổ chức trò chơi 
đủ điều kiện.
(B) Tên, tên thương mại, nhãn hiệu được cấp phép hoặc 
tên doanh nghiệp giả định của một chi nhánh trực 
thuộc thực thể tổ chức trò chơi đủ điều kiện.
(C) Tên của bộ tộc tổ chức trò chơi mà thực thể tổ chức 
trò chơi đủ điều kiện có thỏa thuận tiếp cận thị trường.
(D) Nếu bộ tộc mà thực thể tổ chức trò chơi đủ điều 
kiện có thỏa thuận tiếp cận thị trường trở thành bộ tộc 
tổ chức trò chơi vào hoặc trước thời điểm ngày 1 tháng 
7 năm 2021, thì nhãn hiệu sẽ thuộc sở hữu của bộ tộc tổ 
chức trò chơi kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2021.
(E) Bất kỳ sự kết hợp nào của các cái tên được mô tả 
trong những tiểu đoạn từ (A) đến (D).
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thao trực tuyến và bộ tộc tổ chức trò chơi mà nhà cung 
cấp nền tảng đang cung cấp dịch vụ cho.
(A) Thỏa thuận điều hành sẽ ràng buộc các bên. Sau khi 
được bộ phận phê chuẩn, những thay đổi quan trọng 
đối với thỏa thuận điều hành sẽ không được thực hiện 
nếu không có phê chuẩn bằng văn bản của bộ phận. Bộ 
phận sẽ trả lời bằng văn bản đối với bất kỳ yêu cầu về 
thay đổi quan trọng nào đối với thỏa thuận điều hành 
trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày yêu cầu.
(B) Các vấn đề sẽ được nêu rõ trong thỏa thuận điều 
hành bao gồm, nhưng không giới hạn ở những 
điều sau: 
(i) Tên mà nền tảng cá cược thể thao trực tuyến sẽ được 
điều hành.
(ii) Việc phân chia lợi nhuận, nếu có, giữa bộ tộc tổ 
chức trò chơi và nhà cung cấp nền tảng cá cược thể 
thao trực tuyến.
(iii) Bất kỳ thông tin nào khác theo yêu cầu của 
bộ phận.
(b) Bộ phận có thể thông qua một mô hình hoặc thỏa 
thuận hoạt động mẫu được sử dụng bởi các nhà cung 
cấp nền tảng cá cược thể thao trực tuyến.
19768. Xử Lý Đơn Đăng Ký của Nhà Điều Hành Cá 
Cược Thể Thao Trực Tuyến
(a) Mặc dù có bất kỳ điều khoản luật nào trái ngược, 
đơn đăng ký được nộp theo điều khoản này hoặc Điều 
Khoản 6 (bắt đầu từ Mục 19771) và tất cả các giấy tờ, 
báo cáo và dữ liệu được nộp kèm theo đó, có chứa 
thông tin độc quyền, bí mật thương mại, thông tin tài 
chính hoặc thông tin cá nhân về bất kỳ người nào được 
miễn công bố theo Chương 3.5 (bắt đầu từ Mục 6250) 
của Phân Mục 7 thuộc Tiêu Đề 1 của Bộ Luật Chính 
Quyền hoặc bất kỳ luật kế thừa nào.
(b) Khi đơn đăng ký theo điều khoản này yêu cầu điều 
tra lý lịch tư pháp đối với một cá nhân và cá nhân đó đã 
nộp bản điều tra lý lịch tư pháp ở tiểu bang này hoặc 
bất kỳ tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ nào khác của Hoa 
Kỳ trong 12 tháng trước đó, thì cá nhân đó sẽ không 
phải nộp một bản điều tra lý lịch tư pháp hoặc dấu vân 
tay khác, nếu cá nhân đó nộp các kết quả lý lịch tư pháp 
trước đó và bản khai có tuyên thệ cho thấy không có 
thay đổi về tiền án của cá nhân trong 12 tháng trước đó.
(c) Các khoản phí quy định trong điều khoản này, Điều 
Khoản 6 (bắt đầu từ Mục 19771) và Điều Khoản 7 (bắt 
đầu từ Mục 19774) sẽ được điều chỉnh hàng năm để 
phản ánh bất kỳ gia tăng lạm phát nào được đo bằng 
Chỉ Số Giá Tiêu Dùng cho Tất Cả Người Tiêu Dùng Thành 
Thị (CPI-U). Văn phòng Thủ Quỹ sẽ tính toán và công bố 
các điều chỉnh theo yêu cầu của tiểu phân mục này.
Điều Khoản 5. Thẩm Quyền của Tiểu Bang California 

 Đối Với Dịch Vụ Cá Cược Thể Thao Trực Tuyến
19769. Thẩm Quyền Đối Với Dịch Vụ Cá Cược Thể Thao 
Trực Tuyến do Tiểu Bang California Giữ
(a) Bộ phận sẽ tạo điều kiện cho việc cấp, duy trì và gia 
hạn mọi giấy phép của nhà điều hành là bộ tộc khi bộ 
tộc tổ chức trò chơi đồng ý hoàn toàn với tất cả những 
điều sau đây:

nền tảng cá cược thể thao trực tuyến lẫn các nhà cung 
cấp dịch vụ cá cược thể thao trực tuyến.
19766. Gia Hạn Giấy Phép Nhà Điều Hành Dịch Vụ Cá 
Cược Thể Thao Trực Tuyến
(a) Bộ phận sẽ thiết lập một quy trình để nhà điều hành 
dịch vụ cá cược thể thao trực tuyến có thể gia hạn giấy 
phép phù hợp với mục này.
(b) Khi tìm cách gia hạn giấy phép, nhà điều hành dịch 
vụ cá cược thể thao trực tuyến phải đệ trình lên bộ phận 
cả hai mục sau:
(1) Tất cả các tài liệu hoặc thông tin mà bộ phận có thể 
yêu cầu để cho thấy nhà điều hành dịch vụ cá cược thể 
thao trực tuyến tiếp tục đáp ứng các yêu cầu của 
chương này và các quy chế của bộ phận.
(2) Phí nộp đơn xin gia hạn là năm mươi nghìn mỹ kim 
($50,000).
(c) Nếu một nhà điều hành dịch vụ cá cược thể thao 
trực tuyến gửi đơn xin gia hạn lên bộ phận ít nhất 
60 ngày trước khi giấy phép hiện tại của nhà điều hành 
đó hết hạn, bộ phận sẽ đưa ra quyết định về đơn gia 
hạn trước khi giấy phép hiện tại hết hạn.
(d) Bộ phận sẽ gia hạn giấy phép của nhà điều hành 
dịch vụ cá cá cược thể thao trực tuyến thêm năm năm 
trừ khi đơn xin gia hạn của nhà điều hành dịch vụ cá 
cược thể thao trực tuyến cho thấy nhà điều hành đó sẽ 
không thể đáp ứng tất cả các yêu cầu của chương này 
và các quy chế của bộ phận. Sau khi gia hạn giấy phép, 
nhà điều hành dịch vụ cá cược thể thao trực tuyến sẽ 
trả phí gia hạn giấy phép là một triệu mỹ kim 
($1,000,000) cho giấy phép của nhà điều hành là bộ tộc 
hoặc giấy phép của nhà điều hành là nhà cung cấp nền 
tảng cá cược thể thao trực tuyến và mười triệu mỹ kim 
($10,000,000) cho giấy phép của nhà điều hành là tổ 
chức đánh bạc đủ điều kiện.
19767. Yêu Cầu về Tài Liệu Liên Quan đến Bộ Tộc Tổ 
Chức Trò Chơi
(a) Trước khi tiến hành cá cược thể thao ở tiểu bang 
này theo giấy phép được cấp theo điều khoản này, 
người có giấy phép của nhà điều hành tổ chức đánh 
bạc đủ điều kiện hoặc giấy phép của nhà điều hành là 
nhà cung cấp nền tảng cá cược thể thao trực tuyến phải 
nộp bản sao của thỏa thuận giữa chủ sở hữu giấy phép 
và bộ tộc tổ chức trò chơi như sau:
(1) Chủ sở hữu giấy phép của nhà điều hành tổ chức 
đánh bạc đủ điều kiện sẽ nộp lên bộ phận bản thỏa 
thuận tiếp cận thị trường, được ký kết giữa tổ chức 
đánh bạc đủ điều kiện và nhóm đánh bạc, liên quan 
đến việc cung cấp dịch vụ cá cược thể thao trực tuyến 
của tổ chức đánh bạc đủ điều kiện ở tiểu bang này. Các 
điều khoản của thỏa thuận tiếp cận thị trường sẽ chỉ do 
các bên tham gia thỏa thuận xác định.
(2) Chủ sở hữu giấy phép của nhà điều hành là nhà 
cung cấp nền tảng cá cược thể thao trực tuyến phải 
trình lên bộ phận một thỏa thuận điều hành, được ký 
kết giữa nhà cung cấp nền tảng cá cược thể thao trực 
tuyến và bộ tộc tổ chức trò chơi. Mục đích của thỏa 
thuận điều hành là chỉ rõ phân bổ quyền, trách nhiệm 
và nghĩa vụ giữa nhà cung cấp nền tảng cá cược thể 
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(a) Các nhà cung cấp dịch vụ cá cược thể thao trực 
tuyến phải lấy giấy phép theo điều khoản này.
(b) (1) Đơn vị đăng ký làm nhà cung cấp phải nộp đơn 
đăng ký làm nhà cung cấp dịch vụ cá cược thể thao trực 
tuyến lên bộ phận theo cách thức được bộ phận quy 
định cùng với phí nộp đơn đăng ký là hai mươi lăm 
nghìn mỹ kim ($25,000).
(2) (A) Phí nộp đơn đăng ký tại đoạn (1) sẽ bao gồm tối 
đa 333 giờ làm việc chuyên môn của nhân viên bộ phận 
dành cho các vấn đề liên quan trực tiếp đến đơn đăng ký.
(B) Đơn vị đăng ký làm nhà cung cấp phải hoàn trả cho 
bộ phận thêm bất kỳ khoản phí cho số giờ bổ sung nào 
cần thiết để xử lý đơn đăng ký với mức phí theo giờ 
dành cho các dịch vụ nhân sự mà đơn vị Nhân Sự Theo 
Hợp Đồng của Văn Phòng Nhân Sự trực thuộc Bộ Dịch 
Vụ Tổng Hợp thực hiện, như đã ấn định trong Bảng Giá 
của bộ phận đó.
(3) Trong mọi trường hợp, tổng số tiền mà đơn vị đăng 
ký làm nhà cung cấp thanh toán theo tiểu phân mục 
này sẽ không vượt quá bốn mươi nghìn mỹ 
kim ($40,000).
(c) (1) Khi được bộ phận thông báo rằng họ đã phê chuẩn 
đơn đăng ký cấp giấy phép cho nhà cung cấp dịch vụ cá 
cược thể thao trực tuyến và trước khi cấp giấy phép, đơn vị 
đăng ký làm nhà cung cấp phải trả phí cấp phép ban đầu 
là một trăm nghìn mỹ kim ($100,000) cho bộ phận đó.
(2) Giấy phép cho nhà cung cấp dịch vụ cá cược thể 
thao trực tuyến được cấp theo mục này có hiệu lực 
trong năm năm kể từ ngày cấp.
(d) Nhà điều hành dịch vụ cá cược thể thao trực tuyến 
được cấp phép có thể thực hiện bất kỳ và tất cả các 
chức năng của nhà cung cấp dịch vụ cá cược thể thao 
trực tuyến mà không cần xin riêng giấy phép cho nhà 
cung cấp dịch vụ cá cược thể thao trực tuyến.
19772. Giấy Phép Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Cá Cược Thể 
Thao Trực Tuyến Tạm Thời
(a) Bộ phận sẽ cấp giấy phép tạm thời cho nhà cung 
cấp dịch vụ cá cược thể thao trực tuyến cho bất kỳ đơn 
vị đăng ký làm nhà cung cấp nào đã nộp đơn đăng ký 
theo Mục 19771 và đã được cấp phép hoặc được ủy 
quyền tương tự để cung cấp về cơ bản là các dịch vụ 
tương tự cho cá cược thể thao trực tuyến ở ít nhất hai 
tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ khác của Hoa Kỳ.
(b) (1) Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được yêu 
cầu cấp giấy phép tạm thời, bộ phận sẽ cấp giấy phép 
tạm thời cho nhà cung cấp dịch vụ cá cược thể thao 
trực tuyến cho đơn vị đăng ký làm nhà cung cấp đủ điều 
kiện. Giấy phép tạm thời sẽ hết hạn sau hai năm kể từ 
ngày được cấp hoặc vào ngày bộ phận cấp giấy phép 
cho đơn vị đăng ký làm nhà cung cấp theo Mục 19771, 
tùy điều kiện nào xảy ra trước.
(2) Giấy phép tạm thời được cấp theo mục này cho 
phép đối tượng được quyền tham gia ngay lập tức vào 
tất cả các hoạt động mà người có giấy phép được cấp 
theo Mục 19771 có thể thực hiện.
(c) Nếu bộ phận không đưa ra quyết định cuối cùng 
cho đơn đăng ký được nộp theo Mục 19771 trong thời 
hạn hai năm đầu tiên của giấy phép tạm thời, thì giấy 
phép tạm thời sẽ được gia hạn theo gia số hai năm 

(1) Thanh toán khoản phụ phí được quy định ở Mục 
19775 và bất kỳ tu chính nào tiếp theo trong đó.
(2) Thanh toán tiền phạt cho bất kỳ vi phạm nào đối với 
chương này như được quy định trong Mục 19781 và tất 
cả các khoản phí khác được áp dụng theo chương này 
hoặc các quy chế được thông qua dưới đây.
(3) Tuân thủ tất cả các luật tiểu bang điều chỉnh hoạt 
động cá cược thể thao trực tuyến được quy định trong 
chương này và tất cả các quy chế, quy tắc, lệnh và diễn 
giải được thông qua hoặc thực thi theo chương này.
(4) Đệ trình lên các tòa án có thẩm quyền của tiểu bang 
này và bất kỳ tòa án liên bang hoặc tiểu bang thích hợp 
nào khác có thẩm quyền và địa điểm, với mục đích hạn chế 
là thực thi chương này, bao gồm tất cả những điều sau:
(A) Sự từ bỏ có giới hạn rõ ràng đối với quyền miễn trừ 
chủ quyền và bất kỳ quyền nào để khẳng định quyền 
miễn trừ chủ quyền, trước tiểu bang này hoặc bộ phận.
(B) Chấp nhận bị kiện bởi Tiểu Bang California hoặc bộ 
phận tại các tòa án tiểu bang California và bất kỳ tòa 
án liên bang hoặc tiểu bang thích hợp nào khác có 
thẩm quyền và địa điểm, và bị ràng buộc bởi các phán 
quyết của họ, liên quan đến các mục đích hạn chế đối 
với việc thanh toán khoản phụ phí được mô tả ở đoạn 
(1), thanh toán các khoản phạt và lệ phí được mô tả ở 
đoạn (2), và tuân thủ các luật, quy chế, quy tắc, lệnh và 
diễn giải được mô tả ở đoạn (3).
(C) Từ bỏ rõ ràng việc sử dụng hết các biện pháp khắc 
phục của bộ tộc.
(5) Đệ trình lên bộ phận có thẩm quyền, bao gồm, 
nhưng không giới hạn ở việc điều tra và kiểm tra các 
hoạt động và hồ sơ cá cược thể thao trực tuyến của bộ 
tộc tổ chức trò chơi để đảm bảo bảo vệ trẻ vị thành niên 
và người tiêu dùng, bảo vệ tính trung thực của thể thao 
và thanh toán khoản phụ phí đầy đủ và chính xác như 
quy định ở Mục 19775.
(b) Bộ phận sẽ không cấp hoặc gia hạn giấy phép cho 
nhà điều hành là bộ tộc trừ khi bộ tộc tổ chức trò chơi 
tuân thủ mục này.
19770. Giới Hạn về Thẩm Quyền của Tiểu Bang Đối Với 
Các Bộ Lạc Chơi
(a) Bất kể có điều gì trái ngược trong chương này, đối 
với các bộ tộc tổ chức trò chơi, chương này chỉ điều tiết 
hoạt động cá cược thể thao trực tuyến của những người 
có mặt ở bất kỳ nơi nào trong tiểu bang này nhưng bên 
ngoài các vùng đất của Người Da Đỏ.
(b) Chương này không mở rộng thẩm quyền của Tiểu 
Bang California đối với việc thực hiện hoặc đặt cược của 
những người có mặt trên các vùng đất của Người Da Đỏ 
tại thời điểm thực hiện hoặc bắt đầu đặt cược.
(c) Chương này không tạo hoặc mở rộng bất kỳ thẩm 
quyền hoặc quyền quản lý nào của Tiểu Bang California 
đối với bất kỳ hoạt động điều hành đánh bạc nào khác 
của bộ tộc Da đỏ được liên bang công nhận.

Điều Khoản 6. Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Cá Cược Thể 
Thao Trực Tuyến

19771. Giấy Phép Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Cá Cược Thể 
Thao Trực Tuyến
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chấp nhận giấy phép tương đương hoặc ủy quyền 
tương tự từ một tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ khác của 
Hoa Kỳ, bộ phận sẽ đưa ra văn bản giải thích cho việc từ 
chối đối với người xin cấp phép đó.
(B) Trong trường hợp bộ phận từ chối chấp nhận giấy 
phép tương đương hoặc ủy quyền tương tự, người xin 
giấy phép sẽ có quyền khiếu nại quyết định của bộ phận 
lên Bộ Trưởng Tư Pháp.
(c) Đối với những người không đủ điều kiện nhận giấy 
phép tạm thời cho người quan trọng theo tiểu phân 
mục (b), bộ phận có thể cấp giấy phép tạm thời cho 
người quan trọng sau khi hoàn thành việc kiểm tra lý 
lịch tư pháp với kết quả đáp ứng điều kiện.
(d) Bộ phận có thể cấp giấy phép cho nhà điều hành 
dịch vụ cá cược thể thao trực tuyến hoặc giấy phép cho 
nhà cung cấp dịch vụ cá cược thể thao trực tuyến hoặc 
giấy phép tạm thời cho những loại đó, trong khi đơn 
đăng ký cấp phép cho người quan trọng vẫn đang chờ 
xử lý và đang được xem xét.
(e) (1) Bộ phận có thể áp phí nộp đơn đăng ký của 
người quan trọng lên đến hai nghìn bốn trăm mỹ 
kim ($2,400).
(2) (A) Phí nộp đơn đăng ký tại đoạn (1) sẽ bao gồm tối 
đa 100 giờ làm việc chuyên môn của nhân viên bộ phận 
dành cho các vấn đề liên quan trực tiếp đến đơn 
đăng ký.
(B) Người đăng ký làm người quan trọng phải hoàn trả cho 
bộ phận thêm bất kỳ khoản phí cho số giờ bổ sung nào cần 
thiết để xử lý đơn đăng ký với mức phí theo giờ dành cho 
các dịch vụ nhân sự mà đơn vị Nhân Sự Theo Hợp Đồng của 
Văn Phòng Nhân Sự trực thuộc Bộ Dịch Vụ Tổng Hợp thực 
hiện, như đã ấn định trong Bảng Giá của bộ phận đó.
(3) Trong mọi trường hợp, tổng số tiền mà người đăng 
ký làm người quan trọng thanh toán theo tiểu phân 
mục này không được vượt quá mười nghìn mỹ 
kim ($10,000).
(f) Trước khi cấp giấy phép cho người quan trọng, 
người quan trọng đó phải trả phí cấp giấy phép là bảy 
trăm năm mươi mỹ kim ($750).
(g) Giấy phép cho người quan trọng có hiệu lực không 
dưới 5 năm. Bộ phận có thể tính phí nộp đơn xin gia 
hạn không quá năm trăm mỹ kim ($500) và phí cấp giấy 
phép gia hạn không quá bảy trăm năm mươi mỹ 
kim ($750).
(h) Bộ phận sẽ không yêu cầu cấp phép cho bất kỳ 
người nào không phải là người quan trọng, nhưng có 
thể yêu cầu kiểm tra lý lịch tư pháp của những người 
không phải là người quan trọng nếu có lý do chính 
đáng để kiểm tra.
Điều Khoản 8. Phụ Phí Cá Cược Thể Thao Trực Tuyến

19775. Phụ Phí của Nhà Điều Hành Cá Cược Thể Thao 
Trực Tuyến
(a) Theo đây, mỗi nhà điều hành dịch vụ cá cược thể 
thao trực tuyến phải trả một khoản phụ phí bằng 
10 phần trăm tổng doanh thu từ dịch vụ cá cược thể thao 
trực tuyến đã điều chỉnh của nhà điều hành dịch vụ cá 
cược thể thao trực tuyến thu được từ việc cung cấp, tiến 
hành hoặc điều hành dịch vụ cá cược thể thao trực tuyến 
ở tiểu bang này. Sử dụng phương pháp kế toán dồn tích 

hoặc cho đến khi có quyết định cuối cùng, tùy điều kiện 
nào xảy ra trước.
19773. Gia Hạn Giấy Phép Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Cá 
Cược Thể Thao Trực Tuyến
(a) Bộ phận sẽ thiết lập một quy trình để nhà cung cấp 
dịch vụ cá cược thể thao trực tuyến đã được cấp giấy 
phép có thể gia hạn giấy phép theo mục này.
(b) Khi tìm cách gia hạn giấy phép, nhà cung cấp dịch 
vụ cá cược thể thao trực tuyến phải đệ trình lên bộ phận 
cả hai mục sau:
(1) Tất cả các tài liệu hoặc thông tin mà bộ phận có thể 
yêu cầu để cho thấy nhà cung cấp dịch vụ cá cược thể 
thao trực tuyến tiếp tục đáp ứng các yêu cầu của 
chương này và các quy chế của bộ phận.
(2) Phí nộp đơn xin gia hạn là mười nghìn mỹ 
kim ($10,000).
(c) Nếu một nhà cung cấp dịch vụ cá cược thể thao trực 
tuyến nộp đơn xin gia hạn lên bộ phận ít nhất 60 ngày 
trước khi giấy phép hiện tại của nhà cung cấp đó hết 
hạn, bộ phận sẽ đưa ra quyết định về đơn xin gia hạn 
trước khi giấy phép hiện tại hết hạn.
(d) Bộ phận sẽ gia hạn giấy phép của nhà cung cấp 
dịch vụ cá cược thể thao trực tuyến thêm năm năm trừ 
khi đơn xin gia hạn của nhà cung cấp dịch vụ cá cược 
thể thao trực tuyến cho thấy nhà cung cấp đó sẽ không 
thể đáp ứng tất cả các yêu cầu của chương này và các 
quy chế của bộ phận. Sau khi gia hạn giấy phép, nhà 
cung cấp dịch vụ cá cược thể thao trực tuyến sẽ trả phí 
gia hạn giấy phép là năm mươi nghìn mỹ kim ($50,000).

Điều Khoản 7. Người Quan Trọng Trong Dịch Vụ Cá 
Cược Thể Thao Trực Tuyến

19774. Giấy Phép Cho Người Quan Trọng
(a) (1) Bộ phận có thể yêu cầu người quan trọng của 
nhà điều hành dịch vụ cá cược thể thao trực tuyến, đơn 
vị đăng ký làm nhà điều hành, nhà cung cấp dịch vụ cá 
cược thể thao trực tuyến hoặc đơn vị đăng ký làm nhà 
cung cấp nộp đơn đăng ký và xin giấy phép theo 
điều khoản này.
(2) Khi những người quan trọng được yêu cầu nộp đơn 
đăng ký theo điều khoản này, bộ phận sẽ sử dụng biểu 
mẫu cấp phép đa khu vực thẩm quyền được các tiểu 
bang và vùng lãnh thổ khác của Hoa Kỳ sử dụng, bất kỳ 
khi nào có thể. Giám đốc sẽ nhận được lời khuyên từ ủy 
ban về hình thức cấp phép đa thẩm quyền thích hợp 
nhất để sử dụng.
(b) (1) Bộ phận sẽ cấp giấy phép tạm thời cho người 
quan trọng nếu người đó có giấy phép tương đương 
hoặc ủy quyền tương tự được cấp bởi một tiểu bang 
hoặc vùng lãnh thổ khác của Hoa Kỳ, nơi hoạt động cá 
cược thể thao trực tuyến là hợp pháp, bao gồm cả 
những ủy quyền có đánh giá toàn diện về tính phù hợp 
của người đó được tiến hành một cách thỏa đáng trong 
quá trình cấp phép cho một tổ chức khác nhưng không 
có giấy phép chính thức hoặc giấy tờ tương tự nào được 
cấp cho người đó.
(2) (A) Bộ phận có thể chấp nhận một giấy phép tương 
đương hoặc ủy quyền tương tự được mô tả trong đoạn 
(1) đáp ứng đầy đủ yêu cầu để có giấy phép cho người 
quan trọng theo điều khoản này. Nếu bộ phận từ chối 
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(d) (1) (A) Một nhà điều hành dịch vụ cá cược thể thao 
trực tuyến có thể lấy tín dụng đối với khoản phụ phí được 
mô tả ở tiểu phân mục (a) bằng 20 phần trăm của phí cấp 
phép ban đầu được trả theo tiểu phân mục (f) của Mục 
19763 vào mỗi năm trong năm năm dương lịch đầu tiên 
sau khi cấp giấy phép ban đầu cho nhà điều hành dịch vụ 
cá cược thể thao trực tuyến hoặc giấy phép tạm thời.
(B) Nếu nhà điều hành dịch vụ cá cược thể thao trực 
tuyến gia hạn giấy phép, tổng tín dụng bất kỳ không 
được áp dụng vào mỗi năm trong năm năm dương lịch 
đầu tiên sau khi cấp giấy phép ban đầu cho nhà điều 
hành dịch vụ cá cược thể thao trực tuyến hoặc giấy 
phép tạm thời có thể được chuyển sang năm thứ sáu và 
các năm tiếp theo cho đến khi hết tín dụng.
(2) (A) Một nhà điều hành dịch vụ cá cược thể thao trực 
tuyến có thể lấy tín dụng đối với khoản phụ phí được 
mô tả ở tiểu phân mục (a) bằng 20 phần trăm phí cấp 
phép gia hạn được thanh toán theo tiểu phân mục (d) 
Mục 19766, cộng với bất kỳ khoản tín dụng nào được 
chuyển sang theo đoạn (1), vào mỗi năm trong năm 
năm dương lịch sau khi gia hạn giấy phép cho nhà điều 
hành dịch vụ cá cược thể thao trực tuyến.
(B) Nếu nhà điều hành dịch vụ cá cược thể thao trực 
tuyến gia hạn giấy phép nhiều lần, tổng tín dụng bất kỳ 
không được áp dụng trong mỗi năm trong năm năm 
đầu tiên sau lần gia hạn trước cho giấy phép dịch vụ cá 
cược thể thao trực tuyến có thể được chuyển sang năm 
thứ sáu và các năm tiếp theo cho đến khi hết tín dụng.
(3) Trong mọi trường hợp, số tín dụng được áp dụng 
theo tiểu phân mục này sẽ không giảm xuống dưới mức 
0 tiền phụ phí phải trả cho bất kỳ năm dương lịch nào.
(4) Tín dụng được mô tả trong tiểu phân mục này có 
thể được lấy theo từng đợt hàng tháng theo tiểu phân 
mục (b), miễn là tổng số tiền tín dụng được nhận không 
vượt quá giới hạn quy định trong đoạn (1) và (2).
(e) Các khoản sau sẽ được chuyển ngay từ bộ phận tới 
Kiểm Soát Viên để gửi vào ngân quỹ:
(1) Tiền thu được từ khoản phụ phí được áp dụng 
theo mục này.
(2) Các khoản phí và chi phí theo yêu cầu của tiểu phân 
mục (c) và (f) của Mục 19763, tiểu phân mục (b) và (d) 
của Mục 19766, tiểu phân mục (b) và (c) của Mục 19771 
và tiểu phân mục (b) và (d ) của Mục 19773.
(3) Bất kỳ số tiền nào được thanh toán theo Mục 19774.
(f) Nếu được bộ phận yêu cầu, một nhà điều hành dịch 
vụ cá cược thể thao trực tuyến phải đồng ý thuê một 
công ty độc lập gồm các kế toán công được chứng nhận 
được bộ phận phê duyệt để thực hiện kiểm toán hàng 
năm nhằm đảm bảo khoản phụ phí áp dụng theo mục 
này đang được tính toán và thanh toán chính xác.
19776. Phụ Phí đối với Cá Cược Đặt Qua Các Nền Tảng Cá 
Cược Thể Thao Trực Tuyến Bất Hợp Pháp hoặc Miễn Thuế
(a) (1) Theo đây, một khoản thuế được áp dụng đối với 
người đặt cược để có đặc quyền đặt hoặc thực hiện, khi 
đang có mặt tại tiểu bang này nhưng bên ngoài các 
vùng đất của Người Da Đỏ, đặt cược trên hoặc thông 
qua một nền tảng cá cược thể thao trực tuyến bất hợp 
pháp hoặc miễn thuế. Mức thuế sẽ là 15 phần trăm số 

cho mục đích tính toán số tiền phụ phí mà nhà điều hành 
dịch vụ cá cược thể thao trực tuyến nợ theo mục này.
(b) (1) Khoản phụ phí áp dụng theo mục này đến hạn 
và phải trả cho bộ phận theo từng đợt hàng tháng vào 
hoặc trước ngày dương lịch cuối cùng của tháng dương 
lịch tiếp theo thu được tổng doanh thu từ dịch vụ cá 
cược thể thao trực tuyến đã điều chỉnh.
(2) Nhà điều hành dịch vụ cá cược thể thao trực tuyến 
phải hoàn thành và nộp bản khai của tháng trước bằng 
phương thức liên lạc điện tử cho bộ phận, vào hoặc 
trước ngày dương lịch cuối cùng của mỗi tháng, theo 
mẫu do bộ phận quy định. Bản khai đó phải cung cấp 
những thông tin sau:
(A) Tổng doanh thu của nhà điều hành dịch vụ cá cược 
thể thao và tổng doanh thu của dịch vụ cá cược thể 
thao trực tuyến đã điều chỉnh từ việc cung cấp, tiến 
hành hoặc điều hành dịch vụ cá cược thể thao trực 
tuyến trong tháng.
(B) Số tiền phụ phí mà nhà điều hành dịch vụ cá cược 
thể thao trực tuyến phải chịu.
(C) Bất kỳ thông tin bổ sung nào cần thiết cho việc tính 
toán và thu phụ phí trên tổng doanh thu của dịch vụ cá 
cược thể thao trực tuyến đã điều chỉnh theo yêu cầu 
của bộ phận.
(3) Số tiền phụ phí đã đến hạn thanh toán sẽ được nộp 
bằng phương thức chuyển tiền điện tử đồng thời với 
việc nộp bản khai.
(c) (1) Tổng doanh thu của dịch vụ cá cược thể thao 
trực tuyến đã điều chỉnh của nhà điều hành dịch vụ cá 
cược thể thao trực tuyến trong một tháng là một số âm 
khi tổng doanh thu nhà điều hành nhận được từ các lần 
đặt cược của khách quen nhỏ hơn tổng của tất cả các 
khoản sau:
(A) Tất cả tiền thắng cược được trả cho những khách 
quen đặt cược trên nền tảng của nhà điều hành dịch vụ 
cá cược thể thao trực tuyến.
(B) Tất cả các lần đặt cược mất hiệu lực.
(C) Tất cả các thuế tiêu thụ đặc biệt được thanh toán 
theo luật liên bang.
(D) Giá trị của tất cả hàng hóa hoặc tài sản được trao 
như một giải thưởng cho người đặt cược.
(2) (A) Khi tổng doanh thu của dịch vụ cá cược thể thao 
trực tuyến đã điều chỉnh của nhà điều hành dịch vụ cá 
cược thể thao trực tuyến trong một tháng là số âm theo 
công thức đưa ra ở đoạn (1), bộ phận sẽ cho phép nhà 
điều hành chuyển số tiền âm trong vòng 12 tháng và 
khấu trừ số tiền đó từ nợ phụ phí của nhà điều hành 
cho tháng đó. Bộ phận có thể yêu cầu số tiền âm được 
chia cho nhiều tháng trong khoảng thời gian 12 tháng.
(B) Số tiền âm của tổng doanh thu đã điều chỉnh có thể 
không được chuyển lại về tháng trước đó và các khoản 
tiền đã trả trước đó cho bộ phận sẽ không được hoàn 
trả, trừ khi nhà điều hành dịch vụ cá cược thể thao trực 
tuyến giao lại giấy phép và tổng doanh thu của dịch vụ 
cá cược thể thao trực tuyến đã điều chỉnh âm được báo 
cáo trong bản khai cuối cùng của nhà điều hành dịch vụ 
cá cược thể thao trực tuyến.
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(f) Theo mục đích của mục này, “nền tảng cá cược thể 
thao trực tuyến bất hợp pháp hoặc miễn thuế” là một 
nền tảng cá cược thể thao trực tuyến thuộc bất kỳ nền 
tảng nào sau đây:
(1) Thuộc sở hữu của một người được miễn phụ phí 
theo Mục 19775.
(2) Thuộc sở hữu hoặc được điều hành bởi một người 
không tuân theo thẩm quyền và sự kiểm soát theo quy 
định của bộ phận.
(3) Thuộc sở hữu hoặc được điều hành bởi một người 
không có giấy phép theo yêu cầu của chương này để 
cung cấp, tiến hành hoặc điều hành dịch vụ cá cược thể 
thao trực tuyến ở tiểu bang này nhưng bên ngoài các 
vùng đất của Người Da Đỏ.

Điều Khoản 9. Bộ Phận Kiểm Soát Dịch Vụ Cá Cược 
Thể Thao Trực Tuyến

19777. Bộ Phận Kiểm Soát Dịch Vụ Cá Cược Thể Thao 
Trực Tuyến Được Thiết Lập
(a) Mặc dù có bất kỳ điều khoản luật trái ngược nào, 
bao gồm nhưng không giới hạn ở Phần 6 (bắt đầu từ 
Mục 15000) của Phân Mục 3 của Tiêu Đề 2 ở Bộ Luật 
Chính Quyền, theo đây đã thiết lập Bộ Phận Kiểm Soát 
Dịch Vụ Cá Cược Thể Thao Trực Tuyến ở Bộ Tư Pháp.
(b) Bộ phận này sẽ tiếp tục tồn tại vào và sau ngày 
chương này có hiệu lực và sẽ vẫn tách biệt và độc lập 
với tất cả các bộ phận, cục, chi nhánh, phần và đơn vị 
khác trong Văn Phòng Bộ Trưởng Tư Pháp và Bộ 
Tư Pháp.
(c) Bộ Trưởng Tư Pháp sẽ bổ nhiệm một giám đốc của 
bộ phận, là người sẽ lãnh đạo bộ phận thực hiện các 
nhiệm vụ của bộ phận. Giám đốc sẽ phục vụ theo mong 
muốn của Bộ Trưởng Tư Pháp.
(d) Theo luật dịch vụ dân sự hiện hành, Bộ Trưởng Tư 
Pháp sẽ giữ lại, bổ nhiệm hoặc chỉ định nhân viên cho bộ 
phận đủ để thực hiện các nhiệm vụ của bộ phận như 
được quy định trong chương này và các quy chế thực 
hiện. Bộ Trưởng Tư Pháp sẽ tham khảo ý kiến của giám 
đốc về số lượng và trình độ của nhân viên cần thiết đối 
với bộ phận để thực hiện các nhiệm vụ của bộ phận. Bộ 
phận có thể ký hợp đồng đối với các dịch vụ mà nhân 
viên không thể thực hiện.
19778. Quyền Hạn của Bộ Phận
(a) Bộ phận được trao quyền hạn, thẩm quyền và quyền 
quyết định riêng để thực hiện và thực thi chương này và 
giám sát việc cung cấp, tiến hành hoặc điều hành dịch 
vụ cá cược thể thao trực tuyến ở Tiểu Bang California 
nhưng bên ngoài các vùng đất của Người Da Đỏ.
(b) Bộ phận sẽ thực hiện tất cả những việc sau:
(1) Thực hiện tất cả quyền hạn của Văn Phòng Bộ 
Trưởng Tư Pháp và Bộ Tư Pháp khi thi hành các nhiệm 
vụ của bộ phận.
(2) Thông qua, sửa đổi và bãi bỏ các quy chế cần thiết 
để thực hiện các mục đích và những điều khoản của 
chương này.
(3) Tham khảo và nhận ý kiến đóng góp bằng văn bản 
của ủy ban trước khi đề xuất, thông qua, sửa đổi hoặc 
hủy bỏ bất kỳ quy chế hoặc quy chế khẩn cấp nào.

tiền mỹ kim đặt cược trên hoặc thông qua nền tảng cá 
cược thể thao trực tuyến bất hợp pháp hoặc miễn thuế.
(2) Người dân của Tiểu Bang California theo đây tuyên bố 
rằng đặc điểm của thuế do mục này đặt ra, dựa trên các 
sự cố của loại thuế này và từ hiệu lực tự nhiên và pháp lý 
của thuế, là nghĩa vụ đối với người đặt hoặc thực hiện đặt 
cược tại địa điểm mà cá nhân đó có mặt khi thực hiện 
hoặc bắt đầu cá cược và không phải là nghĩa vụ đối với 
chủ sở hữu hoặc nhà điều hành của nền tảng cá cược thể 
thao trực tuyến bất hợp pháp hoặc miễn thuế.
(b) Bộ phận có thể thông qua bất kỳ quy chế nào và thực 
hiện bất kỳ hành động nào cần thiết hoặc thuận lợi cho 
việc thực hiện và thực thi mục này. Các quy chế có thể 
bao gồm, nhưng không giới hạn ở tất cả những điều sau:
(1) Yêu cầu các cá nhân đặt hoặc thực hiện đặt cược 
trên hoặc thông qua một nền tảng cá cược thể thao 
trực tuyến bất hợp pháp hoặc miễn thuế phải đăng ký 
với bộ phận trước khi thực hiện hoặc đặt cược đó.
(2) Yêu cầu chủ sở hữu, nhà điều hành hoặc đại lý của 
một nền tảng cá cược thể thao trực tuyến bất hợp pháp 
hoặc miễn thuế công bố tên của những người thực hiện 
hoặc đặt cược trên hoặc thông qua nền tảng cá cược 
thể thao trực tuyến bất hợp pháp hoặc miễn thuế khi 
đang có mặt tại tiểu bang này nhưng bên ngoài các 
vùng đất của Người Da Đỏ.
(3) (A) Thực hiện bất kỳ và tất cả các hành động pháp 
lý chống lại chủ sở hữu, nhà điều hành, đối tác kinh 
doanh hoặc đại lý của một nền tảng cá cược thể thao 
trực tuyến bất hợp pháp hoặc miễn thuế từ chối công 
bố tên của những người đặt cược theo đoạn (2), để 
buộc phải công bố tên được tìm kiếm.
(B) Các hành động có thể bao gồm chặn quyền truy cập 
vào trang mạng internet hoặc ứng dụng di động của nền 
tảng cá cược thể thao trực tuyến bất hợp pháp hoặc 
miễn thuế từ bất kỳ và tất cả các địa điểm ở California 
nhưng bên ngoài các vùng đất của Người Da Đỏ.
(4) Ký hợp đồng với Sở Quản Lý Thuế và Lệ Phí để được 
hỗ trợ quản lý và thu thuế.
(5) Thiết lập thời hạn nộp và thu thuế. Bộ phận có thể 
yêu cầu thanh toán thuế tại thời điểm thực hiện hoặc 
bắt đầu đặt cược hoặc trên cơ sở hàng ngày, hàng tuần, 
hàng tháng, hàng quý, nửa năm hoặc hàng năm hoặc 
bất kỳ kết hợp nào giữa các mốc đó.
(6) Công bố danh sách các nền tảng cá cược thể thao 
trực tuyến bất hợp pháp hoặc miễn thuế đã biết.
(c) Ngoài bất kỳ khoản tiền phạt nào khác, theo đây, có 
một khoản tiền phạt dân sự là một nghìn mỹ kim 
($1,000) cho mỗi ngày mà còn nợ bất kỳ khoản thuế 
nào theo mục này đã quá hạn thanh toán theo quy chế 
được bộ phận áp dụng. Tiền thu được từ bất kỳ khoản 
tiền phạt nào phát sinh theo tiểu phân mục này sẽ được 
gửi vào ngân quỹ.
(d) Tiền thu được từ thuế áp dụng theo mục này sẽ 
được gửi vào ngân quỹ.
(e) Thuế áp dụng theo mục này sẽ không áp dụng hoặc 
áp đặt đối với bất kỳ người nào thực hiện hoặc đặt cược 
dưới bất kỳ hình thức nào nếu người đó có mặt tại các 
vùng đất của Người Da Đỏ tại thời điểm thực hiện hoặc 
bắt đầu đặt cược.
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chương này. Bộ phận có thể giới hạn, ra điều kiện hoặc 
hạn chế bất kỳ giấy phép, đăng ký hoặc phê chuẩn nào.
19779. Ủy Quyền cho Giám Đốc
(a) Mọi quyền hạn cần thiết để thực hiện các chức năng 
quản trị và điều hành của bộ phận theo đây được giao 
cho giám đốc. Những quyền hạn này bao gồm, nhưng 
không giới hạn ở tất cả những việc sau đây:
(1) Việc cấp phép và gia hạn giấy phép.
(2) Việc tiến hành các cuộc điều tra, thanh tra và kiểm toán.
(3) Việc truy tố dân sự và giải quyết các vi phạm chương này.
(4) Việc phê chuẩn các hình thức cá cược, các loại sự 
kiện thể thao và các giải đấu thể thao.
(5) Việc đưa ra các yêu cầu và miễn trừ, trả lời các câu 
hỏi, đưa ra các diễn giải và thực hiện tất cả các hành 
động theo yêu cầu hợp lý của người nộp đơn đăng ký và 
người được cấp phép để xúc tiến và phù hợp với việc 
quản lý và thi hành hiệu quả nội dung của chương này.
(b) Người nộp đơn đăng ký hoặc người được cấp phép 
nhận được quyết định bất lợi, khước từ hoặc từ chối của 
giám đốc có thể khiếu nại quyết định bất lợi, khước từ 
hoặc từ chối đó lên Bộ Trưởng Tư Pháp. Bộ Trưởng Tư 
Pháp sẽ xem xét lại một cách độc lập các khiếu nại được 
đưa ra theo tiểu phân mục này.
19780. Bảo Mật
(a) Bộ phận sẽ lưu giữ một tệp gồm tất cả các đơn đăng 
ký theo chương này. Bộ phận sẽ lưu giữ hồ sơ về tất cả 
hành động được thực hiện đối với những đơn đăng ký đó.
(b) Trừ khi cần thiết cho việc quản lý ở chương này, 
không người nào có quyền truy cập vào hồ sơ hoặc thông 
tin bí mật khi thực hiện nhiệm vụ theo chương này, cũng 
như không được cố ý tiết lộ hoặc cung cấp hồ sơ hoặc 
thông tin, hoặc bất kỳ phần nào trong đó, cho bất kỳ 
người nào không được luật cho phép tiếp nhận. Việc vi 
phạm tiểu phân mục này là một vi phạm và có thể khiến 
người vi phạm phải chịu trách nhiệm dân sự, bao gồm cả 
tiền bồi thường thiệt hại và hình thức kỷ luật.
(c) Mặc dù có quy định tại tiểu phân mục (k) của Mục 
1798.24 ở Bộ Luật Dân Sự, tòa án không được bắt buộc 
tiết lộ thông tin cá nhân về quyền sở hữu của bộ phận cho 
bất kỳ người nào trong bất kỳ thủ tục tố tụng dân sự nào 
trong đó bộ phận hoặc Bộ Trưởng Tư Pháp không phải là 
một bên, trừ khi có lý do chính đáng và khi cho thấy rằng 
không thể lấy thông tin đó theo cách khác. Mục này sẽ 
không cho phép tiết lộ thông tin cá nhân được miễn tiết lộ.
(d) Cần tiết lộ cho bộ phận khi việc đó là cần thiết để 
quản lý theo chương này và việc tiết lộ sẽ không từ bỏ 
đặc quyền của luật sư-khách hàng mà cá nhân hoặc chi 
nhánh của người được yêu cầu tiết lộ có.
19781. Các Khoản Tiền Phạt và Hình Phạt khi Vi 
Phạm Chương
(a) Bộ phận có thể phạt tiền, quản chế những người 
được cấp phép và thu hồi giấy phép đối với những vi 
phạm của chương này, tùy thuộc vào quy trình thích 
hợp. Bộ phận có thể phạt tiền đối với bất kỳ người nào 
giữ hoặc được yêu cầu giữ giấy phép, đăng ký hoặc phê 
chuẩn theo chương này hoặc các quy chế được thông 
qua theo chương này.

(4) Kiểm tra các quy chế được thông qua ở các tiểu 
bang hoặc vùng lãnh thổ khác của Hoa Kỳ nơi hoạt 
động cá cược thể thao trực tuyến được tiến hành một 
cách hợp pháp và sẽ áp dụng khung quy chế tương tự 
trong chừng mực có thể. Bộ phận có thể tranh thủ sự 
hỗ trợ của ủy ban trong việc xác định và kiểm tra các 
quy chế liên quan được thông qua ở các tiểu bang hoặc 
vùng lãnh thổ khác của Hoa Kỳ.
(5) Thành lập và duy trì văn phòng giao dịch kinh 
doanh của bộ phận tại Sacramento.
(c) (1) Bao gồm trong quyền hạn chung của bộ phận là 
thông qua, sửa đổi và hủy bỏ các quy chế là quyền 
thông qua các quy chế liên quan đến những điều sau:
(A) Chấp nhận đặt cược vào một sự kiện thể thao hoặc 
một loạt các sự kiện thể thao.
(B) Các loại hồ sơ phải được lưu giữ.
(C) Bảo vệ cho những khách quen đặt cược.
(D) Nâng cao trách nhiệm xã hội, chơi có trách nhiệm 
và bao gồm tuyên bố, “Nếu bạn hoặc ai đó bạn biết gặp 
vấn đề về cờ bạc và muốn được trợ giúp, hãy gọi 
1-800-GAMBLER”, hoặc thông điệp tương tự trên nền 
tảng cá cược thể thao trực tuyến.
(2) Đoạn (1) chỉ là mô tả một phần các quyền hạn quản lý 
của bộ phận. Không nội dung nào trong đoạn (1) sẽ được 
hiểu là bất kỳ giới hạn nào đối với quyền hạn của bộ phận.
(d) Bộ phận sẽ không thông qua hoặc thi hành bất kỳ 
quy chế hoặc quy định nào mà:
(1) Yêu cầu nhà điều hành dịch vụ cá cược thể thao trực 
tuyến giữ lại bất kỳ khoản nào, cho dù được biểu thị 
dưới dạng tỷ lệ phần trăm cược, số tiền cụ thể hoặc các 
dạng khác.
(2) Yêu cầu nhà điều hành dịch vụ cá cược thể thao trực 
tuyến phải báo cáo hoặc hiển thị số tiền đặt cược cho 
các sự kiện thể thao cá nhân hoặc các loại cược.
(e) Bộ phận sẽ chỉ từ chối, giới hạn, ra điều kiện hoặc 
hạn chế giấy phép, đăng ký hoặc phê chuẩn vì lý do 
chính đáng, tùy thuộc vào quy trình thích hợp.
(f) Ngoài các quyền hạn khác của mình, bộ phận có thể 
thực hiện bất kỳ hành động nào sau đây:
(1) Gọi nhân chứng hầu tòa, buộc họ phải tham gia và 
đưa ra lời chứng, lấy lời tuyên thệ và xác nhận, thu thập 
bằng chứng và thông qua trát hầu tòa để yêu cầu lập 
bất kỳ sổ sách, giấy tờ, hồ sơ hay vật dụng nào khác mà 
có vai trò thiết yếu đối với việc bộ phận thực hiện các 
nhiệm vụ hoặc thi hành các quyền hạn của mình, bao 
gồm, nhưng không giới hạn ở quyền kiểm tra việc cá 
nhân tuân thủ chương này.
(2) Thực hiện và bảo vệ các hành động dân sự tại bất kỳ tòa 
án nào để hạn chế hoặc ngăn chặn vi phạm chương này.
(3) Bắt đầu xử lý kỷ luật đối với các hành vi vi phạm 
chương này.
(4) Kiểm tra thiết bị, vật tư và hệ thống của bất kỳ nhà 
điều hành dịch vụ cá cược thể thao trực tuyến hoặc nhà 
cung cấp dịch vụ cá cược thể thao trực tuyến nào.
(5) Yêu cầu bất kỳ người nào nộp đơn xin giấy phép, 
đăng ký hoặc phê chuẩn như quy định trong chương 
này hoặc trong bất kỳ quy chế nào được thông qua theo 
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quy chế khẩn cấp do bộ phận thông qua sẽ vẫn có hiệu 
lực cho đến khi một quy chế thay thế vĩnh viễn được 
thông qua.
19783. Báo Cáo Vi Phạm cho Bộ Phận
Bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào có giấy phép hoặc phê 
chuẩn theo chương này phải báo cáo cho bộ phận các 
vi phạm đã biết đối với chương này hoặc luật hiện hành 
khác hoặc các quy chế được thông qua theo chương 
này. Các vi phạm phải được báo cáo kịp thời hợp lý về 
mặt thương mại, bao gồm thời gian thích hợp để tiến 
hành một cuộc điều tra nội bộ liên quan đến bất kỳ vi 
phạm có thể xảy ra nào.
19784. Khoản Vay Khởi Nghiệp cho Bộ Phận
(a) Bất kể có điều khoản luật trái ngược nào, một 
khoản vay với số tiền lên đến ba mươi triệu mỹ kim 
($30,000,000) theo đây được Bộ Trưởng Tư Pháp lấy từ 
Ngân Quỹ Chung nhằm mục đích thành lập bộ phận, 
thuê giám đốc và các nhân viên bộ phận khác, đảm bảo 
không gian văn phòng cho bộ phận, thông qua các quy 
chế, xem xét và xử lý đơn đăng ký và quản lý việc thực 
hiện theo chương này.
(b) Khoản vay này sẽ được hoàn trả trong vòng năm 
năm. Cơ Quan Lập Pháp sẽ điều dụng tiền trong ngân 
quỹ để trả khoản vay.
(c) Kiểm soát viên và tất cả các quan chức tiểu bang có 
trách nhiệm khác phải thực hiện tất cả các hành động 
cần thiết để thực hiện khoản vay theo yêu cầu của 
mục này.

Điều Khoản 10. Ủy Ban Tư Vấn Độc Lập 
Dịch Vụ Cá Cược Thể Thao Trực Tuyến

19785. Thành Lập Ủy Ban Tư Vấn Độc Lập Dịch Vụ Cá 
Cược Thể Thao Trực Tuyến
(a) Ủy Ban Tư Vấn Độc Lập Dịch Vụ Cá Cược Thể Thao 
Trực Tuyến được thành lập trong bộ phận này.
(b) Không có cá nhân nào giữ chức vụ được bầu hoặc 
bổ nhiệm của liên bang, tiểu bang, bộ tộc hoặc địa 
phương và không có viên chức hoặc quan chức của bất 
kỳ đảng chính trị nào hội đủ điều kiện để được bổ nhiệm 
vào ủy ban.
(c) Chín thành viên của ủy ban tạo thành một số đại 
biểu cần thiết cho các mục đích bỏ phiếu và điều hành 
công việc của ủy ban.
(d) Ủy ban sẽ bầu chọn một chủ tịch trong số các thành 
viên của nhóm đó. Chủ tịch sẽ phục vụ với tư cách đó 
trong hai năm và hội đủ điều kiện để tái đắc cử. Chủ 
tịch sẽ chủ trì tất cả các cuộc họp và có tất cả các quyền 
hạn và đặc quyền của các thành viên khác của ủy ban.
(e) Ủy ban sẽ họp ít nhất là hàng quý hoặc nhiều hơn 
và có thể tổ chức các cuộc họp thường kỳ và đặc biệt bổ 
sung khi ủy ban hoặc chủ tịch kêu gọi.
(f) Ít nhất hai nhân viên của bộ phận sẽ được chỉ định 
làm việc toàn thời gian và hỗ trợ ủy ban.
19786. Tư Cách Thành Viên Trong Ủy Ban
(a) Ủy ban sẽ bao gồm 17 thành viên được bổ nhiệm như sau:
(1) Thống đốc sẽ bổ nhiệm bốn thành viên như sau: 
một đại diện có chuyên môn về thi hành pháp luật hoặc 
sức khỏe cộng đồng, một đại diện của công chúng, một 

(b) Chỉ bộ phận mới có quyền thực thi chương này và 
phạt tiền cũng như các hình phạt khác đối với các hành 
vi vi phạm chương này.
(c) Mức phạt tối đa đối với các hành vi vi phạm chương 
này như sau:
(1) Đối với nhà điều hành dịch vụ cá cược thể thao trực 
tuyến hoặc nhà cung cấp dịch vụ cá cược thể thao 
trực tuyến:
(A) Mười lăm nghìn mỹ kim ($15,000) trong đó vi phạm 
liên quan đến một người dưới 21 tuổi.
(B) Mười nghìn mỹ kim ($10,000) cho tất cả các vi 
phạm khác.
(2) Đối với người quan trọng:
(A) Bảy nghìn năm trăm mỹ kim ($7,500) trong đó vi 
phạm liên quan đến một người dưới 21 tuổi.
(B) Năm nghìn mỹ kim ($5,000) cho tất cả các vi 
phạm khác.
(3) Đối với tất cả những người khác:
(A) Năm nghìn mỹ kim ($5,000) trong đó vi phạm liên 
quan đến một người dưới 21 tuổi.
(B) Hai nghìn năm trăm mỹ kim ($2,500) cho tất cả các 
vi phạm khác.
(d) Mặc dù được quy định trong tiểu mục (c), tiền phạt 
tối đa đối với nhiều hành vi vi phạm chương này phát 
sinh từ cùng một giao dịch, sự việc hoặc một tập hợp 
các tình huống sẽ như sau:
(1) Một trăm nghìn mỹ kim ($100,000) cho nhà điều 
hành dịch vụ cá cược thể thao trực tuyến hoặc nhà cung 
cấp dịch vụ cá cược thể thao trực tuyến.
(2) Năm mươi nghìn mỹ kim ($50,000) cho một người 
quan trọng.
(3) Hai mươi lăm nghìn mỹ kim ($25,000) cho tất cả 
những người khác.
(e) (1) Không có nội dung nào trong chương này phải 
tuân theo hoặc được diễn giải là tạo ra quyền hành 
động riêng tư.
(2) Điều Khoản 18 (bắt đầu từ Mục 19990) của Chương 
5 ở Phân Mục 8 sẽ không áp dụng cho bất kỳ hành vi 
nào được thực hiện hợp pháp theo chương này hoặc 
các quy chế được thông qua theo đó.
19782. Các Quy Chế Khẩn Cấp
(a) Bộ phận sẽ thông qua các quy chế khẩn cấp đủ để 
cho phép cung cấp, tiến hành, điều hành dịch vụ cá 
cược thể thao trực tuyến ở tiểu bang này nhưng bên 
ngoài các vùng đất của Người Da Đỏ. Các quy chế khẩn 
cấp sẽ được thông qua phù hợp với lịch trình nêu trong 
Mục 19791.
(b) Bất kỳ quy chế về trường hợp khẩn cấp được thông 
qua theo chương này sẽ được thông qua theo Chương 
3.5 (bắt đầu từ Mục 11340) của Phần 1 trong Phân Mục 
3, Tiêu đề 2 của Bộ Luật Chính Quyền và vì mục đích của 
chương đó, bao gồm Mục 11349.6 của Bộ Luật Chính 
Quyền, việc thông qua quy chế này là một trường hợp 
khẩn cấp và sẽ được Văn Phòng Luật Hành Chính xem 
xét là cần thiết đối với việc bảo vệ tức thời nền hòa bình, 
sức khỏe và an toàn và phúc lợi chung của cộng đồng. 
Mặc dù có bất kỳ điều khoản luật trái ngược nào, một 
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(e) (1) Trong vòng 10 ngày kể từ khi thay đổi tình hình, 
một thành viên của ủy ban được bổ nhiệm đại diện cho 
một chuyên môn, tổ chức hoặc loại pháp nhân cụ thể sẽ 
thông báo bằng văn bản cho cơ quan bổ nhiệm họ nếu 
họ không còn sở hữu hoặc đại diện cho chuyên môn, tổ 
chức hoặc loại pháp nhân cụ thể đó hoặc không thể 
tiếp tục phục vụ với vai trò là thành viên của ủy ban.
(2) Sau khi nhận được thông báo bằng văn bản của cơ 
quan bổ nhiệm, vị trí của thành viên đó trong ủy ban sẽ 
được coi là bị bỏ trống. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày 
nhận được thông báo bằng văn bản, cơ quan bổ nhiệm 
sẽ bổ nhiệm người kế nhiệm tiếp phần thời gian còn lại 
trong nhiệm kỳ của thành viên cũ. Khi hết nhiệm kỳ 
chưa hết hạn, người kế nhiệm có thể được bổ nhiệm 
toàn nhiệm kỳ.
19788. Nhiệm Vụ của Ủy Ban
(a) Ủy ban sẽ tư vấn và đưa ra các khuyến nghị cho bộ 
phận và giám đốc liên quan đến việc thực hiện theo như 
chương này. Ủy ban sẽ tư vấn và đưa ra các khuyến 
nghị về bất kỳ khía cạnh nào của việc thực hiện theo 
như chương này, bao gồm, nhưng không giới hạn ở 
những điều sau đây:
(1) Có thể sử dụng công nghệ và các biện pháp khác để 
ngăn người dưới 21 tuổi đặt cược.
(2) Sử dụng các phương pháp cá cược thể thao trực 
tuyến tốt nhất ở các tiểu bang và vùng lãnh thổ khác 
của Hoa Kỳ.
(3) Các lựa chọn thực hiện theo chương này sẽ tối đa 
hóa một cách có trách nhiệm số tiền thu được nộp vào 
ngân quỹ.
(4) Hướng dẫn hỗ trợ hành chính và kỹ thuật cho bộ 
phận đối với dịch vụ cá cược thể thao trực tuyến.
(5) Đề xuất về các quy chế mới cần được thông qua và các 
quy chế hiện hành cần được sửa đổi, cập nhật hoặc bãi bỏ.
(b) Ủy ban được ủy quyền, nhưng không giới hạn đối 
với thực hiện bất kỳ việc nào sau đây:
(1) Thực hiện các cuộc điều tra hoặc nghiên cứu.
(2) Ban hành báo cáo bằng văn bản.
(3) Đăng bất kỳ báo cáo hoặc đề xuất nào trên trang 
mạng internet của bộ phận theo liên kết riêng của ủy 
ban trên đó.
19789. Thù Lao
(a) Mỗi thành viên ủy ban, ngoại trừ các thành viên 
mặc nhiên, sẽ được hưởng một trăm năm mươi mỹ kim 
($150) mỗi lần công tác. Công tác phí sẽ được trả cho 
các thành viên ủy ban cho mỗi ngày trực tiếp có mặt ở 
hoặc đi đến và về từ các cuộc họp của ủy ban hoặc phân 
công đặc biệt đối với ủy ban theo sự phê chuẩn của chủ 
tịch ủy ban và giám đốc.
(b) Không thành viên nào của ủy ban được nhận công 
tác phí quá 40 ngày trong một năm dương lịch.
(c) Các thành viên ủy ban sẽ nhận được chi phí đi lại cần 
thiết và phụ cấp ăn uống, theo phê chuẩn của giám đốc.
(d) Công tác phí và khoản hoàn trả được cho phép trong 
phần này sẽ được hoàn toàn trừ vào tiền trong ngân quỹ.

Điều Khoản 11. Tu Chính, Ngày Có Hiệu Lực và Bắt 
Đầu Dịch Vụ Cá Cược Thể Thao Trực Tuyến

đại diện của các bộ tộc tổ chức trò chơi và một đại diện 
của các thực thể tổ chức trò chơi đủ điều kiện.
(2) Chủ Tịch Nghị Viện sẽ bổ nhiệm ba thành viên như 
sau: một đại diện của công chúng, một đại diện của các 
bộ tộc tổ chức trò chơi và một đại diện của các thực thể 
tổ chức trò chơi đủ điều kiện.
(3) Chủ Tịch đương nhiệm của Thượng Nghị Viện sẽ bổ 
nhiệm ba thành viên như sau: một đại diện của công 
chúng, một đại diện của các bộ tộc tổ chức trò chơi và một 
đại diện của các thực thể tổ chức trò chơi đủ điều kiện.
(4) Phó Thống Đốc sẽ bổ nhiệm hai thành viên như sau: 
một đại diện có chuyên môn về tổ chức trò chơi có trách 
nhiệm và một đại diện của các bộ tộc tổ chức trò chơi 
hoặc các thực thể tổ chức trò chơi đủ điều kiện.
(5) Kiểm Soát Viên sẽ bổ nhiệm hai thành viên như sau: 
một đại diện có chuyên môn về kế toán và một đại diện 
của các bộ tộc tổ chức trò chơi.
(6) Thủ Quỹ sẽ bổ nhiệm hai thành viên như sau: một 
đại diện có chuyên môn về tài chánh công và một đại 
diện của các thực thể tổ chức trò chơi đủ điều kiện.
(7) Ngoại Trưởng sẽ bổ nhiệm một thành viên có 
chuyên môn về công nghệ hoặc quyền riêng tư.
(b) Không tổ chức nào, bao gồm, nhưng không giới hạn ở 
bộ tộc tổ chức trò chơi, thực thể tổ chức trò chơi đủ điều 
kiện, tổ chức thi hành pháp luật hoặc tổ chức y tế công 
cộng, được phép có nhiều hơn một cá nhân của tổ chức 
của họ được bổ nhiệm vào ủy ban tại bất kỳ thời điểm nào.
(c) Bộ Trưởng Tư Pháp, hoặc đại diện của Bộ Trưởng Tư 
Pháp, sẽ đóng vai trò là thành viên chính thức không bỏ 
phiếu của ủy ban.
(d) Mỗi thành viên của ủy ban phải là công dân và cư 
dân của Hoa Kỳ hoặc đáp ứng các yêu cầu ở tiểu phân 
mục (b) của Mục 1020 trong Bộ Luật Chính Quyền.
19787. Nhiệm Kỳ của Thành Viên Ủy Ban
(a) Mỗi cơ quan bổ nhiệm được mô tả trong 
Phần 19786 phải thực hiện các bổ nhiệm ban đầu của 
họ vào ủy ban theo lịch trình quy định trong Mục 19791.
(b) Nhiệm kỳ của những người được bổ nhiệm ban đầu 
vào ủy ban sẽ bắt đầu vào ngày thứ 45 sau ngày 
chương này có hiệu lực. Nhiệm kỳ của những người 
được bổ nhiệm ban đầu vào ủy ban sẽ như sau:
(1) Những người được bổ nhiệm ban đầu của Thống Đốc 
và Phó Thống Đốc sẽ phục vụ trong nhiệm kỳ bốn năm.
(2) Những người được bổ nhiệm ban đầu của Chủ Tịch 
Nghị Viện và Chủ Tịch Đương Nhiệm của Thượng nghị 
viện sẽ phục vụ trong nhiệm kỳ ba năm.
(3) Những người được bổ nhiệm ban đầu của Kiểm 
Soát Viên, Thủ Quỹ và Ngoại Trưởng sẽ phục vụ trong 
nhiệm kỳ hai năm.
(c) Sau các nhiệm kỳ ban đầu, nhiệm kỳ của mỗi thành 
viên ủy ban được bổ nhiệm hoặc bổ nhiệm lại sẽ là bốn 
năm. Mỗi thành viên của ủy ban sẽ phục vụ cho đến khi 
bổ nhiệm người kế nhiệm.
(d) Một thành viên của ủy ban có thể bị cơ quan bổ 
nhiệm cách chức vì lý do lạm dụng quyền hoặc bỏ bê 
nhiệm vụ. Không thành viên nào bị cách chức trừ khi có 
văn bản trình bày lý do cách chức cho thành viên đó.
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(bắt đầu với Mục 19762), Điều Khoản 5 (bắt đầu với Mục 
19769), Điều Khoản 6 (bắt đầu với Mục 19771) và Điều 
Khoản 7 (bắt đầu với Mục 19774). Bộ phận sẽ mời và 
xem xét các ý kiến về các quy chế khẩn cấp được công 
chúng và ủy ban đề xuất.
(d) Trong vòng 150 ngày sau ngày chương này có hiệu 
lực, bộ phận sẽ thông qua các quy chế khẩn cấp cuối 
cùng để thực hiện chương này, bao gồm các mẫu đơn 
đăng ký như được mô tả trong tiểu phân mục (c).
(e) Trong vòng 160 ngày sau ngày chương này có hiệu 
lực, bộ phận sẽ bắt đầu chấp nhận đơn đăng ký giấy 
phép từ những đơn vị đăng ký làm nhà điều hành, nhà 
cung ứng, những người quan trọng và giấy phép tạm 
thời. Bộ phận sẽ đưa ra quyết định về đơn đăng ký 
trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhận được đơn.
(f) (1) Trong vòng 240 ngày kể từ ngày chương này có 
hiệu lực, bộ phận sẽ cho phép các nhà điều hành dịch vụ 
cá cược thể thao trực tuyến bắt đầu cung cấp, tiến hành 
hoặc điều hành dịch vụ cá cược thể thao trực tuyến ở tiểu 
bang này như được quy định trong chương này.
(2) Tất cả những đơn vị đăng ký làm nhà điều hành đã 
nộp đơn đăng ký theo Mục 19763 trong vòng 30 ngày 
kể từ ngày thông qua các quy chế khẩn cấp cuối cùng 
theo tiểu phân mục (d) sẽ có cơ hội bình đẳng để bắt 
đầu cung cấp, tiến hành hoặc điều hành dịch vụ cá cược 
thể thao trực tuyến ở tiểu bang này vào cùng ngày.
(3) Tất cả những đơn vị đăng ký làm nhà điều hành đã 
nộp đơn đăng ký theo cả Mục 19763 và Mục 19764 
trong vòng 30 ngày kể từ ngày thông qua các quy chế 
khẩn cấp cuối cùng theo tiểu phân mục (d) sẽ có cơ hội 
bình đẳng để bắt đầu cung cấp, tiến hành hoặc điều 
hành dịch vụ cá cược thể thao trực tuyến ở tiểu bang 
này vào cùng ngày. Những đơn vị đăng ký làm nhà điều 
hành được mô tả trong đoạn này có thể được phép bắt 
đầu cung cấp, tiến hành hoặc điều hành dịch vụ cá cược 
thể thao trực tuyến ở tiểu bang này trước những đơn vị 
đăng ký làm nhà điều hành được mô tả trong đoạn (2).

Điều Khoản 12. Bí Mật Thương Mại 
và Thông Tin Cá Nhân và Độc Quyền

19792. Bí Mật Thương Mại và Thông Tin Độc Quyền
(a) Bất kỳ nội dung đệ trình nào lên bộ phận theo 
chương này và tất cả các tài liệu, báo cáo và dữ liệu 
được trình theo đó, chứa thông tin độc quyền, bí mật 
kinh doanh, thông tin tài chánh hoặc thông tin cá nhân 
về bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào không phải là hồ sơ 
công khai có thể được tiết lộ theo các mục đích ở 
Chương 3.5 (bắt đầu với Mục 6250) của Phần 7 trong 
Phân Mục 1 của Bộ Luật Chính Quyền hoặc bất kỳ luật 
tiểu bang nào khác.
(b) Các nội dung đệ trình được mô tả trong tiểu phân 
mục (a) sẽ được bộ phận coi là hồ sơ bí mật và sẽ không 
được tiết lộ hoặc phổ biến công khai trừ khi có lệnh của 
tòa án có thẩm quyền.
19793. Thông Tin Cá Nhân và Tuân Thủ Luật Tiểu Bang
(a) Việc thu thập, sử dụng, lưu giữ và chia sẻ thông tin 
cá nhân theo chương này và các quy chế được thông 
qua theo đó sẽ được điều chỉnh bởi chương này chứ 
không phải bất kỳ luật tiểu bang nào khác.

19790. Tu Chính
(a) Người dân Tiểu Bang California theo đây tuyên bố 
như sau:
(1) Theo tiểu mục (c) của Mục 10 Điều Khoản II của Hiến 
Pháp California và như được mô tả trong 
People v. Kelly (2010) 47 Cal.4th 1008, Cơ Quan Lập 
Pháp không có quyền thực hiện bất kỳ tu chính nào đối 
với đạo luật tiên khởi mà không có sự chấp thuận của 
cử tri sau đó, trừ khi được người dân ủy quyền cụ thể 
cho phép thực hiện tu chính mà không có sự chấp 
thuận của cử tri.
(2) Theo tiểu phân mục (c) của Mục 10 Điều Khoản II 
trong Hiến Pháp California và như được mô tả trong 
Amwest Surety Insurance Company v. Wilson (1995) 
11 Cal.4th 1243, nơi người dân ủy quyền cho Cơ Quan 
Lập Pháp sửa đổi đạo luật tiên khởi, người dân có 
quyền áp điều kiện đối với ủy quyền như vậy.
(b) (1) Ngoại trừ được nêu ra trong đoạn (2), sau ngày 
chương này có hiệu lực, Cơ Quan Lập Pháp có thể tu 
chính chương này theo một đạo luật được thông qua 
trong mỗi viện của Cơ Quan Lập Pháp bằng cách bỏ 
phiếu điểm danh được ghi vào sổ, năm phần sáu số 
thành viên đồng ý, miễn là đạo luật đó phù hợp với và 
nâng cao mục đích của chương này. Sau ngày chương 
này có hiệu lực, không có dự luật nào tu chính chương 
này có thể được thông qua hoặc trở thành đạo luật trừ 
khi dự luật đã được in và phân phát cho các thành viên 
và được xuất bản trên internet, dưới dạng chính thức, 
trong ít nhất 15 ngày làm việc trước khi được một trong 
các viện của Cơ Quan Lập Pháp thông qua.
(2) Bất kể đoạn quy định ở đoạn (1), Cơ Quan Lập Pháp có 
thể sửa đổi tỷ lệ phần trăm phân bổ tiền giữa Tài Khoản 
Hỗ Trợ Sức Khỏe Tinh Thần và Giải Pháp cho Người Vô Gia 
Cư của California và Tài Khoản Phát Triển Kinh Tế Bộ Tộc 
được quy định trong tiểu phân mục (d) của Mục 19750 và 
đoạn (2) trong tiểu phân mục (e) của Mục 19750 theo một 
đạo luật được thông qua tại mỗi viện của Cơ Quan Lập 
Pháp bằng cách bỏ phiếu điểm danh được đưa ghi vào sổ, 
hai phần ba số thành viên đồng tình.
(c) Không có đạo luật nào được ban hành sau ngày 
1  tháng 10 năm 2021, nhưng trước ngày chương này có 
hiệu lực, cấu thành bản tu chính của chương này, sẽ có 
hiệu lực sau ngày chương này có hiệu lực trừ khi đạo luật 
đó được thông qua theo quy định của tiểu phân mục (b).
(d) Mục đích của chương này được mô tả trong Mục 2 
của Đạo Luật Hỗ Trợ Sức Khỏe Tinh Thần và Giải Pháp 
cho Người Vô Gia Cư của California.
19791. Ngày Có Hiệu Lực và Bắt Đầu Dịch Vụ Cá Cược 
Thể Thao Trực Tuyến
(a) Chương này sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 tới 
sau khi được người dân Tiểu Bang California phê chuẩn.
(b) Không muộn hơn 30 ngày sau ngày chương này có 
hiệu lực, tất cả các bổ nhiệm ban đầu cho ủy ban sẽ 
được thực hiện.
(c) Trong vòng 120 ngày kể từ ngày chương này có hiệu 
lực, bộ phận sẽ công bố các quy chế khẩn cấp được đề 
xuất đủ để thực hiện chương này, bao gồm, nhưng 
không nhất thiết giới hạn đối với các mẫu đơn đăng ký 
giấy phép và đệ trình được cho phép theo Điều Khoản 4 
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(h) “Bộ Phận” có nghĩa là Bộ Phận Kiểm Soát Dịch Vụ Cá 
Cược Thể Thao Trực Tuyến được thành lập theo Điều 
Khoản 9 (bắt đầu từ Mục 19777).
(i) “Giám Đốc” có nghĩa là giám đốc của Bộ Phận Kiểm 
Soát Dịch Vụ Cá Cược Thể Thao Trực Tuyến.
(j) “Sự kiện thể thao điện tử” hoặc “sự kiện chơi thể 
thao điện tử” có nghĩa là các giải, cuộc thi cạnh tranh, 
giải đấu hoặc các cuộc thi tương tự trong đó các cá 
nhân hoặc đội chơi trò chơi video trực tiếp hoặc trực 
tuyến, thường dành cho khán giả xem, nhằm mục đích 
giành giải thưởng, tiền bạc hoặc để giải trí.
(k) “Ngân Quỹ” nghĩa là Ngân Quỹ Tín Thác Cá Cược 
Thể Thao Trực Tuyến California được thành lập theo 
Mục 19750.
(l) (1) “Bộ tộc tổ chức trò chơi” có nghĩa là một bộ tộc 
Người Da Đỏ được liên bang công nhận điều hành hợp 
pháp các máy đánh bạc hoặc tiến hành các trò chơi tỉ 
phú và đánh bài ăn phần trăm, roulette hoặc các trò 
chơi được chơi với xúc xắc phù hợp với một trong các 
điều sau:
(A) Một hợp đồng hợp lệ được thương lượng với Thống 
Đốc và được Cơ Quan Lập Pháp thông qua theo quy 
định tại Mục 19 của Điều Khoản IV thuộc Hiến Pháp 
California.
(B) Thủ tục chơi trò chơi hạng III do Bộ Trưởng Bộ Nội 
Vụ Hoa Kỳ ban hành theo các điều khoản khắc phục của 
Mục 2710 (d) (7) ở Tiêu Đề 25 của Bộ Luật Hoa Kỳ hoặc 
bất kỳ quy chế liên bang kế thừa nào.
(2) “Bộ tộc tổ chức trò chơi” bao gồm bất kỳ công cụ, 
phân khu chính trị hoặc pháp nhân nào khác mà thông 
qua đó một bộ tộc tổ chức trò chơi điều hành máy đánh 
bạc hoặc tiến hành các trò chơi tỉ phú và đánh bài ăn 
phần trăm, cá cược thể thao, roulette hoặc các trò chơi 
được chơi với xúc xắc ở tiểu bang này.
(m) “Số tiền cược” có nghĩa là số mỹ kim bằng tổng số 
tiền của tất cả các lần đặt cược cho một sự kiện thể thao.
(n) “Số tiền giữ lại” có nghĩa là số mỹ kim bằng tổng số 
tiền của tất cả các lần đặt cược, ngoại trừ các cược 
được đặt miễn phí hoặc bằng tín dụng chơi trò chơi 
khuyến mại, mà người được cấp phép điều hành dịch 
vụ cá cược thể thao trực tuyến thu từ khách quen, trừ đi 
tổng số tiền được thanh toán dưới dạng tiền thắng cược 
cho tất cả khách quen.
(o) “Các vùng đất của Người Da Đỏ” có nghĩa là vùng 
đất của Người Da Đỏ thuộc bộ tộc Người Da Đỏ được 
liên bang công nhận, như được định nghĩa trong Mục 
2703(4) của Tiêu Đề 25 trong Bộ Luật Hoa Kỳ, hoặc bất 
kỳ đạo luật liên bang kế thừa nào.
(p) “Người quan trọng” có nghĩa là nhân viên quản lý 
của đơn vị đăng ký làm nhà điều hành, đơn vị đăng ký 
làm nhà cung cấp, nhà điều hành dịch vụ cá cược thể 
thao trực tuyến hoặc nhà cung cấp dịch vụ cá cược thể 
thao trực tuyến,  là người thực hiện chức năng của 
giám đốc điều hành chính, giám đốc vận hành chính 
hoặc giám đốc kế toán chính và bất kỳ chủ sở hữu chính 
nào của người được cấp phép hoặc đơn vị đăng ký, 
ngoại trừ nhà đầu tư tổ chức nắm giữ nhằm mục đích 
đầu tư dưới 25 phần trăm vốn chủ sở hữu của đơn vị 
đăng ký, nhà điều hành hoặc nhà cung cấp.

(b) Theo mục đích của luật California, bao gồm, nhưng 
không giới hạn ở Tiêu Đề 1.81.5 (bắt đầu với Mục 
1798.100) của Phần 4 trong Phân Mục 3 thuộc Bộ Luật 
Dân Sự, người dân theo đây nhận thấy và tuyên bố rằng 
việc thu thập, sử dụng, lưu giữ và chia sẻ thông tin cá 
nhân được chương này cho phép hoặc yêu cầu là cần 
thiết để tuân thủ luật tiểu bang California như được quy 
định trong chương này.

Điều Khoản 13. Các Định Nghĩa
19794. Các Định Nghĩa
Theo mục đích của chương này, khi được sử dụng ở cả 
dạng số ít và số nhiều, những định nghĩa sau sẽ được 
áp dụng:
(a) “Tổng doanh thu của dịch vụ cá cược thể thao trực 
tuyến đã điều chỉnh” có nghĩa là số mỹ kim còn lại sau 
khi lấy số mỹ kim được mô tả trong đoạn (1) trừ đi số 
mỹ kim được mô tả trong đoạn (2):
(1) Tổng doanh thu gộp.
(2) Tổng số mỹ kim của tất cả các khoản sau do nhà 
điều hành dịch vụ cá cược thể thao trực tuyến trả hoặc 
bị thua mất:
(A) Tất cả các khoản tiền được trả dưới dạng tiền thắng 
cược cho tất cả những người đặt cược.
(B) Giá trị của tất cả hàng hóa hoặc tài sản được trao 
làm giải thưởng cho người đặt cược.
(C) Tất cả các loại thuế tiêu thụ đặc biệt của liên bang.
(D) Tất cả các lần đặt cược mất hiệu lực.
(b) “Sự kiện thể thao nghiệp dư” hoặc “sự kiện chơi thể 
thao nghiệp dư” có nghĩa là bất kỳ môn thể thao hoặc sự 
kiện thể thao nào không phải là sự kiện thể thao chuyên 
nghiệp, sự kiện thể thao của trường cao đẳng đại học 
hoặc sự kiện thể thao dành cho thanh thiếu niên.
(c) “Sự kiện thể thao cấp trường cao đẳng đại học” 
hoặc “sự kiện chơi thể thao cấp trường cao đẳng đại 
học” có nghĩa là một sự kiện thể thao hoặc các sự kiện 
trong đó ít nhất một bên tham gia là một đội từ một cơ 
sở giáo dục cao đẳng đại học công lập hoặc tư nhân 
hoặc một cá nhân thi đấu thay mặt cho một cơ sở giáo 
dục cao đẳng đại học công lập hoặc tư nhân, bất kể cơ 
sở đó ở đâu.
(d) “Ủy ban” có nghĩa là Ủy Ban Tư Vấn Độc Lập Dịch Vụ 
Cá Cược Thể Thao Trực Tuyến được thành lập theo Điều 
Khoản 10 (bắt đầu từ Mục 19785).
(e) “Sự kiện cạnh tranh” hoặc “sự kiện mới lạ” có nghĩa là 
bất kỳ sự kiện nào khác dưới bất kỳ hình thức nào được 
bộ phận cho phép cá cược theo chương này, bao gồm 
nhưng không giới hạn ở các chương trình giải thưởng, 
các cuộc thi và sự kiện phi thể thao, sự kiện văn hóa đại 
chúng và các sự kiện hiện tại. “Sự kiện cạnh tranh” hoặc 
“sự kiện mới lạ” không bao gồm các cuộc bầu cử liên 
bang, tiểu bang, địa phương hoặc nước ngoài.
(f) “Sự kiện chơi thể thao được bảo lãnh” hoặc “sự kiện 
thể thao được bảo lãnh” có nghĩa là sự kiện thể thao 
chuyên nghiệp, cấp trường cao đẳng đại học hoặc 
nghiệp dư của một tổ chức điều hành thể thao mà một 
hoặc nhiều nhà điều hành dịch vụ cá cược thể thao trực 
tuyến cung cấp hoặc chấp nhận đặt cược.
(g) “Bộ” có nghĩa là Bộ Tư Pháp.
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điều hành là bộ tộc, giấy phép dành cho nhà điều hành 
là thực thể tổ chức trò chơi đủ điều kiện và giấy phép 
dành cho nhà điều hành là nhà cung cấp nền tảng cá 
cược thể thao trực tuyến.
(v) “Nền tảng cá cược thể thao trực tuyến” hoặc “nền 
tảng” có nghĩa là một ứng dụng hỗ trợ trực tuyến, một 
trang mạng internet hoặc công nghệ điện tử hoặc kỹ 
thuật số khác được sử dụng để cung cấp, tiến hành 
hoặc điều hành dịch vụ cá cược thể thao trực tuyến.
(w) “Nhà cung cấp dịch vụ nền tảng cá cược thể thao 
trực tuyến” có nghĩa là người ký hợp đồng với bộ tộc tổ 
chức trò chơi để cung cấp nền tảng cá cược thể thao trực 
tuyến hoặc các dịch vụ khác cho bộ tộc tổ chức trò chơi 
cụ thể cho dịch vụ cá cược thể thao trực tuyến và cần 
thiết để cung cấp, tiến hành hoặc điều hành dịch vụ cá 
cược thể thao trực tuyến của bộ tộc tổ chức trò chơi, bao 
gồm tỷ lệ cược và thông tin dòng tiền, thanh toán cược 
hoặc duy trì tài khoản khách hàng cá cược thể thao.
(x) “Đơn đăng ký làm nhà cung cấp nền tảng cá cược 
thể thao trực tuyến” có nghĩa là một đơn đăng ký được 
mô tả trong tiểu đoạn (C) của đoạn (1) ở tiểu phân mục 
(b) của Mục 19763.
(y) “Giấy phép nhà cung cấp nền tảng cá cược thể thao 
trực tuyến” có nghĩa là giấy phép nhà cung cấp dịch vụ 
cá cược thể thao trực tuyến được mô tả trong tiểu đoạn 
(C) của đoạn (1) ở tiểu phân mục (b) trong Mục 19763.
(z) “Nhà cung cấp dịch vụ cá cược thể thao trực tuyến” 
có nghĩa là người cung cấp dịch vụ cho nhà điều hành 
dịch vụ cá cược thể thao trực tuyến.
(aa) “Thỏa thuận điều hành” có nghĩa là một hợp đồng 
bằng văn bản dưới hình thức được phê chuẩn bởi bộ 
phận trong đó bộ tộc tổ chức trò chơi và nhà cung cấp 
nền tảng cá cược thể thao trực tuyến đồng ý với tất cả 
những điều sau đây:
(1) Nhà cung cấp nền tảng cá cược thể thao trực tuyến 
sẽ cung cấp, tiến hành hoặc điều hành dịch vụ cá cược 
thể thao trực tuyến thay cho bộ tộc tổ chức trò chơi.
(2) Nhà cung cấp nền tảng cá cược thể thao trực tuyến 
sẽ xin giấy phép dành cho nhà điều hành dịch vụ cá cược 
thể thao trực tuyến và sẽ là bên duy nhất trong thỏa 
thuận có được bất kỳ giấy phép nào theo chương này.
(3) Bộ tộc tổ chức trò chơi sẽ không có vai trò tích cực 
trong việc cung cấp, tiến hành hoặc điều hành dịch vụ 
cá cược thể thao trực tuyến.
(4) Liệu nhà cung cấp nền tảng cá cược thể thao trực 
tuyến có chia sẻ một phần lợi nhuận từ việc cung cấp, 
tiến hành hoặc điều hành dịch vụ cá cược thể thao trực 
tuyến với bộ tộc tổ chức trò chơi hay không.
(5) Nhà cung cấp nền tảng cá cược thể thao trực tuyến 
sẽ chịu trách nhiệm thanh toán tất cả các phí giấy phép, 
phí gia hạn giấy phép, thuế, tiền phạt và các khoản phụ 
phí áp dụng cho việc cung cấp, tiến hành hoặc điều 
hành dịch vụ cá cược thể thao trực tuyến với những 
người có mặt tại tiểu bang này nhưng ở bên ngoài các 
vùng đất của Người Da Đỏ.
(ab) "Đơn vị đăng ký làm nhà điều hành" có nghĩa là 
tất cả những bên sau:
(1) Trường hợp bộ tộc tổ chức trò chơi nộp đơn đăng ký 
làm nhà điều hành là bộ tộc theo Điều Khoản 4 (bắt đầu 

(q) “Thỏa thuận tiếp cận thị trường” có nghĩa là thỏa 
thuận giữa một thực thể tổ chức trò chơi đủ điều kiện và 
một bộ tộc tổ chức trò chơi liên quan đến việc cung cấp 
và tiến hành dịch vụ cá cược thể thao trực tuyến của thực 
thể tổ chức trò chơi đủ điều kiện cho những người có mặt 
tại tiểu bang này nhưng bên ngoài các vùng đất của 
Người Da Đỏ, các điều khoản của thỏa thuận sẽ chỉ được 
xác định bởi các bên tham gia thỏa thuận.
(r) “Sự kiện đua xe động cơ” là sự kiện thể thao trong 
đó những người tham gia thi đấu bằng cách sử dụng 
các phương tiện hoặc thiết bị chạy bằng máy.
(s) (1) “Cá cược thể thao trực tuyến” có nghĩa là chấp 
nhận đặt một hoặc nhiều cược thông qua một nền tảng 
cá cược thể thao trực tuyến thuộc bất kỳ hình thức nào 
sau đây:
(A) Sự kiện thể thao.
(B) Các phần hoặc sự kết hợp của các sự kiện thể thao.
(C) Số liệu thống kê hoặc thành tích cá nhân của các 
vận động viên hoặc những người tham gia một sự kiện 
thể thao hoặc kết hợp các sự kiện thể thao.
(2) Cá cược thể thao trực tuyến có thể dưới hình thức 
đặt hoặc chấp nhận các cược theo bất kỳ hệ thống hoặc 
phương thức đặt cược nào, bao gồm, nhưng không giới 
hạn ở đặt cược một trò chơi, cược mở nhử, cược xiên, 
cược trên dưới, cược theo dòng tiền, cược theo nhóm, 
cược trao đổi, cược trong khi chơi, cược trong trận đấu, 
cược đề xuất và cược chỉ vào một đội.
(3) “Cá cược thể thao trực tuyến” không bao gồm cá cược 
lẫn nhau đối với đua ngựa theo quy định tại Điều Khoản 9 
(bắt đầu từ Mục 19590) của Chương 4 ở Phân Mục 8.
(t) (1) “Nhà điều hành dịch vụ cá cược thể thao trực 
tuyến” có nghĩa là người hoặc những người được mô tả 
trong đoạn (2) được cấp phép theo chương này để cung 
cấp, tiến hành hoặc điều hành dịch vụ cá cược thể thao 
trực tuyến ở tiểu bang này nhưng bên ngoài các vùng 
đất của Người Da Đỏ.
(2) (A) Trường hợp bộ tộc tổ chức trò chơi có được giấy 
phép dành cho nhà điều hành là bộ tộc theo Điều Khoản 
4 (bắt đầu từ Mục 19762), bộ tộc tổ chức trò chơi là nhà 
điều hành dịch vụ cá cược thể thao trực tuyến.
(B) Trong trường hợp thực thể tổ chức trò chơi đủ điều 
kiện có được giấy phép dành cho nhà điều hành tổ chức 
trò chơi đủ điều kiện theo Điều Khoản 4 (bắt đầu từ Mục 
19762), thực thể tổ chức trò chơi đủ điều kiện là nhà 
điều hành dịch vụ cá cược thể thao trực tuyến.
(C) Trường hợp nhà cung cấp nền tảng cá cược thể 
thao trực tuyến có được giấy phép dành cho nhà điều 
hành là nhà cung cấp nền tảng cá cược thể thao trực 
tuyến theo Điều Khoản 4 (bắt đầu từ Mục 19762), nhà 
cung cấp nền tảng cá cược thể thao trực tuyến là nhà 
điều hành dịch vụ cá cược thể thao trực tuyến.
(u) “Giấy phép dành cho nhà điều hành dịch vụ cá cược 
thể thao trực tuyến” có nghĩa là giấy phép do bộ phận 
cấp cho nhà điều hành dịch vụ cá cược thể thao trực 
tuyến theo chương này để cung cấp, tiến hành hoặc 
điều hành dịch vụ cá cược thể thao trực tuyến ở tiểu 
bang này nhưng bên ngoài các vùng đất của Người Da 
Đỏ. “Giấy phép dành cho nhà điều hành dịch vụ cá cược 
thể thao trực tuyến” bao gồm giấy phép dành cho nhà 
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(aj) “Đơn đăng ký của bộ tộc” có nghĩa là đơn đăng ký 
được mô tả trong tiểu đoạn (A) của đoạn (1) thuộc tiểu 
phân mục (b) của Mục 19763.
(ak) “Giấy phép dành cho nhà điều hành là bộ tộc” có 
nghĩa là giấy phép dành cho nhà điều hành dịch vụ cá 
cược thể thao trực tuyến được mô tả trong tiểu đoạn (A) 
của đoạn (1) thuộc tiểu phân mục (b) của Mục 19763.
(al) (1) "Sự kiện thể thao" hoặc "sự kiện chơi thể thao" 
có nghĩa là tất cả những sự kiện sau đây:
(A) Một sự kiện thể thao chuyên nghiệp.
(B) Một sự kiện thể thao.
(C) Một sự kiện thể thao cấp trường cao đẳng đại học.
(D) Một sự kiện thể thao nghiệp dư.
(E) Một sự kiện thể thao điện tử.
(F) Một sự kiện đua xe có động cơ.
(G) Một sự kiện cạnh tranh hoặc sự kiện mới lạ.
(2) “Sự kiện thể thao” hoặc “sự kiện chơi thể thao” không 
bao gồm các cuộc đua ngựa theo Điều Khoản 9 (bắt đầu 
từ Mục 19590) của Chương 4 thuộc Phân Mục 8.
(am) “Tổ chức điều hành thể thao” có nghĩa là một tổ 
chức có trụ sở chính tại Hoa Kỳ và quy định các quy tắc 
cuối cùng và thực thi các quy tắc ứng xử liên quan đến 
một sự kiện thể thao được bảo lãnh và những người 
tham gia tại đó.
(an) “Liên đoàn thể thao” có nghĩa là một tổ chức đứng 
ra tổ chức hoặc điều phối một chuỗi các sự kiện thể 
thao định kỳ giữa các đội hoặc cá nhân là thành viên 
của hoặc liên kết với tổ chức đó.
(ao) “Người đăng ký làm nhà cung cấp” có nghĩa là 
người đăng ký xin giấy phép nhà cung cấp dịch vụ cá 
cược thể thao trực tuyến theo Điều Khoản 6 (bắt đầu từ 
Mục 19771).
(ap) “Tổng doanh thu gộp” có nghĩa là tổng số mỹ kim 
của tất cả các cược thể thao trực tuyến, ngoại trừ các 
cược thể thao được đặt miễn phí hoặc bằng tín dụng 
chơi game khuyến mại, mà nhà điều hành dịch vụ cá 
cược thể thao trực tuyến thu từ những người đặt cược.
(aq) “Tiểu bang hoặc lãnh thổ của Hoa Kỳ” có nghĩa là 
Quận Columbia, bất kỳ lãnh thổ nào của Hoa Kỳ hoặc 
bất kỳ tiểu bang nào có đại diện tại Thượng nghị viện 
Hoa Kỳ ngoài Tiểu Bang California.
(ar) (1) “Cá cược” hoặc “đặt cược” có nghĩa là việc một 
người có đồ giá trị đặt cược hoặc mạo hiểm theo một 
thỏa thuận hoặc hiểu rằng người đó hoặc người khác 
sẽ nhận được thứ có giá trị trong trường hợp có một kết 
quả nhất định. Các điều khoản không bao gồm:
(A) Bất kỳ hoạt động nào được điều chỉnh bởi luật 
chứng khoán của Hoa Kỳ hoặc tiểu bang này.
(B) Bất kỳ hợp đồng bồi thường hoặc đảm bảo nào.
(C) Bất kỳ hợp đồng bảo hiểm nào.
(D) Tham gia vào bất kỳ trò chơi hoặc cuộc thi nào mà 
người tham gia không đặt cược hoặc mạo hiểm bất kỳ thứ 
có giá trị nào ngoài nỗ lực cá nhân của những người tham 
gia chơi trò chơi hoặc cuộc thi hoặc có được quyền truy 
cập internet, hoặc điểm hoặc tín dụng mà nhà tài trợ của 
trò chơi hoặc cuộc thi cung cấp miễn phí cho người tham 

từ Mục 19762), bộ tộc tổ chức trò chơi là đơn vị đăng ký 
làm nhà điều hành.
(2) Trong trường hợp một thực thể tổ chức trò chơi đủ 
điều kiện nộp đơn đăng ký làm thực thể tổ chức trò chơi 
đủ điều kiện theo Điều Khoản 4 (bắt đầu từ Mục 19762), 
thì thực thể tổ chức trò chơi đủ điều kiện đó là đơn vị 
đăng ký làm nhà điều hành.
(3) Trường hợp nhà cung cấp nền tảng cá cược thể thao 
trực tuyến nộp đơn đăng ký làm nhà cung cấp nền tảng 
cá cược thể thao trực tuyến theo Điều Khoản 4 (bắt đầu 
từ Mục 19762), nhà cung cấp nền tảng cá cược thể thao 
trực tuyến là đơn vị đăng ký làm nhà điều hành.
(ac) “Khách quen”, “người đặt cược”, “người tiêu dùng” 
hoặc “khách hàng” có nghĩa là một cá nhân ở tiểu bang 
này hội đủ điều kiện để đặt, thực hiện hoặc bắt đầu đặt 
cược vào các sự kiện thể thao theo chương này, người 
đã đặt, thực hiện hoặc bắt đầu hoặc ở những địa điểm 
sau này, thực hiện hoặc bắt đầu, những cược đó.
(ad) “Người” có nghĩa là các cá nhân, thể nhân, bộ tộc 
tổ chức trò chơi, các thực thể bộ tộc, các thực thể công 
ty và bất kỳ pháp nhân nào khác thuộc bất kỳ loại nào. 
Khi được sử dụng như một danh từ, "cá nhân" có nghĩa 
là một con người.
(ae) “Chủ sở hữu chính” có nghĩa là một người hoặc 
thực thể nắm giữ hơn 10 phần trăm quyền sở hữu.
(af) “Sự kiện thể thao chuyên nghiệp” hoặc “sự kiện 
chơi thể thao chuyên nghiệp” có nghĩa là sự kiện thể 
thao trong đó có ít nhất hai hoặc nhiều người thi đấu 
tham gia và một hoặc nhiều người thi đấu được thù lao 
khi tham gia sự kiện đó. Bất kỳ sự kiện nào được coi là 
một môn thể thao cấp trường cao đẳng đại học sẽ 
không được coi là môn thể thao chuyên nghiệp bất kể 
người thi đấu có được nhận thù lao hay không.
(ag) “Thực thể tổ chức trò chơi đủ điều kiện” là người 
đáp ứng ít nhất một trong các điều kiện sau:
(1) Cá nhân và các chi nhánh của cá nhân được cấp phép 
hoặc được ủy quyền tương tự để cung cấp, tiến hành hoặc 
điều hành dịch vụ cá cược thể thao trực tuyến ở ít nhất 
10 tiểu bang hoặc các vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ.
(2) Cá nhân và các chi nhánh của cá nhân:
(A) Được cấp phép hoặc được ủy quyền tương tự để 
cung cấp, tiến hành hoặc điều hành dịch vụ cá cược thể 
thao trực tuyến ở ít nhất năm tiểu bang hoặc các vùng 
lãnh thổ của Hoa Kỳ.
(B) Điều hành hoặc quản lý ít nhất 12 sòng bạc có thực 
tế ở bất kỳ đâu trong một tiểu bang hoặc lãnh thổ của 
Hoa Kỳ cung cấp các trò chơi thuộc “Trò chơi hạng III” 
theo Mục 2703 của Tiêu Đề 25 của Bộ Luật Hoa Kỳ nếu 
sòng bạc được điều hành bởi một bộ tộc Người Da Đỏ.
(ah)  “Đơn đăng ký của thực thể tổ chức trò chơi đủ điều 
kiện” có nghĩa là một đơn đăng ký được mô tả trong tiểu 
đoạn (B) của đoạn (1) ở tiểu phân mục (b) của Mục 19763.
(ai) “Giấy phép dành cho nhà điều hành thực thể tổ 
chức trò chơi đủ điều kiện” có nghĩa là giấy phép dành 
cho nhà điều hành dịch vụ cá cược thể thao trực tuyến 
được mô tả trong tiểu đoạn (B) của đoạn (1) thuộc tiểu 
phân mục (b) của Mục 19763.
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MỤC 7. Tính	Hiệu	Lực	Từng	Phần.
Các	điều	khoản	của	đạo	luật	này	có	thể	tách	rời.	Nếu	bất	
kỳ	phần,	mục,	tiểu	phân	mục,	đoạn,	khoản,	câu,	cụm	từ,	
từ	hoặc	cách	áp	dụng	nào	của	đạo	luật	này	vì	bất	kỳ	lý	
do	nào	bị	coi	là	không	hợp	lệ	theo	quyết	định	của	tòa	án	
có	thẩm	quyền	thì	quyết	định	đó	sẽ	không	ảnh	hưởng	
đến	 tính	 hiệu	 lực	 của	 phần	 còn	 lại	 của	 đạo	 luật	 này.	
Người	dân	của	Tiểu	Bang	California	theo	đây	tuyên	bố	
rằng	họ	đã	 thông	qua	đạo	 luật,	 đồng	 thời	mỗi	 phần,	
mục,	tiểu	phân	mục,	đoạn,	khoản,	câu,	cụm	từ,	từ	hay	
cách	áp	dụng	dù	không	bị	tuyên	bố	là	bất	hợp	lệ	cũng	
như	trái	với	hiến	pháp	nhưng	nếu	không	liên	quan	đến	
bất	kỳ	phần	nào	của	đạo	 luật	này	hoặc	cách	áp	dụng	
đạo	luật	thì	theo	đó	sẽ	bị	tuyên	bố	là	bất	hợp	lệ.
MỤC 8. Dự	 Luật	 Tiên	 Khởi	 Mâu	 Thuẫn	 và	 Không	
Mâu	Thuẫn.
(a) Dự	Luật	Tiên	Khởi	Mâu	Thuẫn.	Trong	 trường	hợp	
dự	luật	tiên	khởi	này	và	dự	luật	tiên	khởi	hoặc	dự	luật	
khác	cho	phép	dịch	vụ	cá	cược	thể	thao	được	cung	cấp	
qua	internet	và	trên	thiết	bị	di	động	cho	những	người	
từ	21	tuổi	trở	lên	có	mặt	tại	tiểu	bang	này	nhưng	bên	
ngoài	các	vùng	đất	của	Người	Da	Đỏ	sẽ	xuất	hiện	trên	
cùng	 lá	 phiếu	 tuyển	 cử	 toàn	bang,	 dự	 luật	 tiên	 khởi	
hoặc	các	dự	luật	khác	đó	sẽ	được	coi	 là	xung	đột	với	
dự	 luật	này.	 Trong	 trường	hợp	dự	 luật	 tiên	 khởi	này	
nhận	 được	 số	 phiếu	 khẳng	 định	 lớn	 hơn,	 các	 điều	
khoản	của	dự	luật	này	sẽ	được	coi	là	thắng	toàn	bộ,	và	
các	điều	khoản	của	dự	luật	tiên	khởi	khác	hay	các	dự	
luật	khác	sẽ	không	có	giá	trị	và	mất	hiệu	lực.
(b) Dự	Luật	Tiên	Khởi	Không	Mâu	Thuẫn.
(1) Mặc	dù	có	quy	định	ở	tiểu	phân	mục	(a),	dự	luật	
tiên	khởi	này	sẽ	không	được	coi	là	mâu	thuẫn	với	Quy	
Chế	Cá	Cược	Thể	Thao	của	California	và	Đạo	Luật	Thi	
Hành	Ngăn	Chặn	Đánh	Bạc	Bất	Hợp	Pháp,	ban	đầu	
được	chỉ	định	là	Sáng	Kiến	số	19-0029	Tu	Chính	số	1	
của	Bộ	Trưởng	Tư	Pháp	và	số	1886	của	Ngoại	Trưởng.
(2) Các	cử	tri	theo	đây	tuyên	bố	đạo	luật	này	và	dự	luật	
tiên	khởi	được	mô	tả	trong	đoạn	(1)	là	bổ	sung	và	bổ	sung	
cho	nhau;	và	không	phải	là	các	phương	án	cạnh	tranh	loại	
trừ	lẫn	nhau.	Các	cử	tri	theo	đây	bày	tỏ	tự	do	và	dứt	khoát	
ý	định	của	họ	rằng	nếu	đạo	luật	này	và	dự	luật	tiên	khởi	
được	mô	tả	trong	đoạn	(1)	đều	được	phê	chuẩn	tại	cùng	
một	cuộc	bầu	cử,	thì	cả	đạo	luật	này	và	dự	luật	tiên	khởi	
khác	đều	phải	có	đầy	đủ	giá	trị	và	hiệu	lực.
(3) Các	cử	tri	theo	đây	tuyên	bố	thêm:
(A) Quy	Chế	Cá	Cược	Thể	Thao	của	California	và	Đạo	
Luật	Thi	Hành	Ngăn	Chặn	Đánh	Bạc	Bất	Hợp	Pháp	và	
đạo	luật	này	bổ	sung	và	bổ	sung	cho	nhau.
(B) Đạo	 luật	này	và	Quy	Chế	Cá	Cược	Thể	Thao	của	
California	và	Đạo	Luật	Thi	Hành	Ngăn	Chặn	Đánh	Bạc	
Bất	 Hợp	 Pháp	 không	 phải	 là	 các	 phương	 án	 cạnh	
tranh	được	ăn	cả,	ngã	về	không.
(C) Người	dân	có	ý	định	rằng,	nếu	đạo	luật	này	và	Quy	
Chế	Cá	Cược	Thể	Thao	của	California	và	Đạo	Luật	Thi	
Hành	Ngăn	Chặn	Đánh	Bạc	Bất	Hợp	Pháp	đều	được	cử	
tri	phê	chuẩn	trong	cùng	một	cuộc	bầu	cử,	thì	cả	hai	
dự	luật	phải	có	đầy	đủ	giá	trị	và	hiệu	lực	để	đảm	bảo	
rằng	các	quyền	lợi	cá	cược	thể	thao	trực	tuyến	an	toàn,	

gia và chỉ có thể được sử dụng hoặc đổi để tham gia các 
trò chơi hoặc cuộc thi do nhà tài trợ đó cung cấp.
(E) Một cuộc thi thể thao ảo trong đó kết quả chiến 
thắng phản ánh kiến thức và kỹ năng tương đối của 
người chơi và chủ yếu được xác định bởi thành tích 
thống kê tích lũy của các vận động viên hoặc cá nhân.
(2) Các nội dung nhắc đến việc cá cược hoặc đặt cược 
được “thực hiện”, “đặt” hoặc “bắt đầu” hoặc bất kỳ kết 
hợp hoặc liên hợp nào của các thuật ngữ đó, được sử 
dụng thay thế cho nhau trong chương này.
(as) (1) “Sự kiện thể thao của thanh niên” hoặc “sự kiện 
chơi thể thao của thanh niên” có nghĩa là một sự kiện hoặc 
các sự kiện thể thao thuộc một trong các điều kiện sau:
(A) Đa số người tham gia dưới 18 tuổi.
(B) Ít nhất một bên tham gia là một nhóm từ trường 
tiểu học, trung học cơ sở công lập hoặc tư thục, bất kể 
trường đó nằm ở đâu.
(2) Bất kể quy định ở đoạn (1), nếu một sự kiện thể thao 
là một sự kiện Olympic hoặc đáp ứng định nghĩa "sự 
kiện thể thao cấp trường cao đẳng đại học" hoặc "sự 
kiện thể thao chuyên nghiệp", thì sự kiện đó sẽ không 
được coi là sự kiện thể thao của thanh niên bất kể độ 
tuổi của những người tham gia là bao nhiêu.
(3) Việc gọi là “sự kiện thể thao của thanh niên” sẽ được 
giới hạn trong một trò chơi hoặc trận đấu duy nhất 
trong đó tồn tại một trong các điều kiện được quy định 
tại tiểu đoạn (A) hoặc tiểu đoạn (B) của đoạn (1) và sẽ 
không được diễn giải là cấm cá cược vào các trò chơi 
khác trong một giải đấu hoặc sự kiện nhiều trò chơi mà 
có một đội thể thao thanh niên tham gia.
MỤC 5. Mục	15.5	được	thêm	vào	Điều	Khoản	XIII	B	
của	Hiến	Pháp	California,	như	sau:
Mục 15.5. “Các khoản điều dụng có giới hạn” của mỗi 
tổ chức chính phủ sẽ không bao gồm các khoản điều 
dụng từ doanh thu của Ngân Quỹ Tín Thác Cá Cược Thể 
Thao Trực Tuyến California do Đạo Luật Hỗ Trợ Người 
Vô Gia Cư và Sức Khỏe Tinh Thần của California tạo ra 
hoặc bất kỳ khoản thu nào khác được gửi vào bất kỳ 
ngân quỹ hoặc tài khoản nào khác theo quy định của 
đạo luật đó. Không cần điều chỉnh giới hạn điều dụng 
của bất kỳ tổ chức chính phủ nào theo Mục 19.5 của 
Điều Khoản IV thuộc Hiến pháp California do doanh thu 
được gửi vào hoặc điều dụng từ Ngân Quỹ Tín Thác Cá 
Cược Thể Thao Trực Tuyến California được tạo ra bởi 
Đạo Luật Hỗ Trợ Người Vô Gia Cư và Sức Khỏe Tinh Thần 
của California hoặc bất kỳ ngân quỹ hoặc tài khoản nào 
khác theo đạo luật đó.
MỤC	6.	Mục	23.5	được	thêm	vào	Điều	Khoản	XVI	của	
Hiến	Pháp	California,	như	sau:
Mục 23.5. Các khoản thuế do Đạo Luật Hỗ Trợ Sức 
Khỏe Tinh Thần và Giải Pháp cho Người Vô Gia Cư của 
California áp đặt và doanh thu thu được từ đó, bao gồm 
cả lãi đầu tư, sẽ không được coi là doanh thu của Ngân 
Quỹ Chung cho các mục đích của Mục 8 và các đạo luật 
thực hiện của mục này và sẽ không được coi là “Doanh 
thu của Ngân Quỹ Chung”, “các khoản thu của tiểu bang” 
hoặc “Tiền thu được từ Ngân Quỹ Chung” cho các mục 
đích của tiểu phân mục (a) và (b) của Mục 8 và các đạo 
luật thực hiện của những tiểu phân mục đó.
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ĐIỀU LUẬT ĐƯỢC KIẾN NGHỊ
MỤC 1. Kết	Luận	và	Tuyên	Bố.
(a) Các	 nghiên	 cứu	 về	 thành	 tích	 giáo	 dục	 chứng	
minh	rằng	nghệ	thuật	và	giáo	dục	âm	nhạc	cải	thiện	
việc	 học	 của	 học	 sinh.	 Giáo	 dục	 âm	 nhạc	 đã	 được	
chứng	minh	là	cải	thiện	sự	phát	triển	nhận	thức	và	lý	
luận	không	gian,	trong	khi	nghệ	thuật	kịch	cải	thiện	
khả	năng	đọc	hiểu.	Giáo	dục	nghệ	thuật	và	âm	nhạc	
cũng	đã	được	 chứng	minh	 là	 giúp	 cải	 thiện	 chuyên	
cần	và	sự	tự	tin	cũng	như	động	lực	học	tập	của	từng	
học	 sinh,	 đặc	 biệt	 là	 ở	 những	 học	 sinh	 nghèo	 và	
những	học	sinh	có	nguy	cơ	khác.	Giáo	dục	nghệ	thuật	
cũng	mở	ra	một	con	đường	khả	thi	để	có	một	công	
việc	trong	nền	kinh	tế	sáng	tạo	của	California,	đồng	
thời	phát	triển	và	mở	rộng	văn	hóa.	
(b) Bất	chấp	giá	trị	rõ	ràng	của	giáo	dục	nghệ	thuật	
và	 âm	 nhạc,	 một	 nghiên	 cứu	 độc	 lập	 về	 giáo	 dục	
nghệ	thuật	ở	California	cho	thấy:	
(1) Chín	mươi	phần	 trăm	 trường	 tiểu	học	 không	 có	
khóa	học	chất	lượng	cao	về	các	ngành	nghệ	thuật.
(2) Chín	mươi	sáu	phần	trăm	trường	trung	học	cơ	sở	không	
có	khóa	học	chất	lượng	cao	về	các	ngành	nghệ	thuật.
(3) Bảy	mươi	hai	phần	trăm	trường	trung	học	không	
có	khóa	học	chất	lượng	cao	về	các	ngành	nghệ	thuật.
(c) Đặc	 biệt,	 nghiên	 cứu	 này	 cũng	 nhận	 thấy	 rằng	
giáo	dục	âm	nhạc	có	sự	sụt	giảm	đáng	kể	về	số	học	
sinh	đăng	ký	 và	 chương	 trình	giảng	dạy	được	 cung	
cấp.	Không	có	gì	ngạc	nhiên	khi	học	sinh	ở	các	trường	
có	tỷ	lệ	nghèo	cao	có	khả	năng	tiếp	cận	với	giáo	dục	
nghệ	thuật	kém	hơn.	
(d) Nguyên	nhân	của	sự	sụt	giảm	liên	tục	về	giáo	dục	
nghệ	 thuật	 và	 âm	 nhạc	 có	 liên	 quan	 trực	 tiếp	 đến	
nguồn	kinh	phí	không	đủ	và	không	ổn	định	dành	cho	
các	chương	trình	này.	Hiệu	trưởng	của	một	trường	đã	
từng	chia	sẻ	đơn	giản	và	trung	thực	rằng:	“Trong	thời	
kỳ	 khó	 khăn,	 khi	 phải	 cắt	 giảm	 chỉ	 giữ	 lại	 những	 gì	
thiết	yếu,	lựa	chọn	loại	bỏ	đầu	tiên	là	các	chương	trình	
nghệ	 thuật”.	 Trên	 thực	 tế,	 hơn	 70	 phần	 trăm	 hiệu	
trưởng	của	tất	cả	các	trường	nói	rằng	kinh	phí	không	
đủ	và	không	ổn	định	là	một	rào	cản	đáng	kể	trong	việc	
tổ	chức	giáo	dục	nghệ	thuật	cho	học	sinh	của	họ.	
(e) Giải	pháp	cho	vấn	đề	này	là	rõ	ràng.	Chúng	ta	cần	
cung	cấp	cho	các	trường	công	ở	California	một	nguồn	
ngân	quỹ	bổ	sung	hàng	năm	dành	riêng	cho	giáo	dục	
nghệ	thuật	và	âm	nhạc.	Hành	động	này	đảm	bảo	mọi	
học	 sinh	 trường	 công	 lập	 K-12	 của	 California	 đều	
được	tiếp	cận	với	nền	giáo	dục	nghệ	thuật	chất	lượng	
cao	bằng	cách:
(1) Tăng	 và	 ổn	 định	 ngân	 quỹ	 cho	 giáo	 dục	 nghệ	
thuật	và	âm	nhạc	để	các	trường	có	thể	phát	triển	và	
duy	 trì	 một	 khóa	 học	 nghệ	 thuật	 và	 âm	 nhạc	 chất	
lượng	cao,	năm	này	qua	năm	khác.
(2) Buộc	các	quan	chức	chính	quyền	phải	chịu	trách	
nhiệm	 về	 việc	 sử	 dụng	 ngân	 quỹ	 đó	 cho	 giáo	 dục	
nghệ	thuật	và	âm	nhạc	bằng	cách:	
(A) Yêu	cầu	ngân	quỹ	này	được	chủ	yếu	chi	cho	các	
giáo	viên	nghệ	thuật	được	chứng	nhận,	nhân	viên	đã	
phân	cấp	và	trợ	lý	giảng	dạy.

hợp	 pháp	 và	 cá	 cược	 thể	 thao	 trực	 tiếp	 đều	 có	 thể	
được	thực	hiện	đối	với	Tiểu	Bang	California.
(c) Nếu	dự	 luật	tiên	khởi	này	được	cử	tri	phê	chuẩn	
nhưng	 bị	 một	 dự	 luật	 tiên	 khởi	 mâu	 thuẫn	 bất	 kỳ	
được	 cử	 tri	 phê	 chuẩn	 thay	 thế	 toàn	 bộ	 hoặc	 một	
phần	trong	cùng	cuộc	bầu	cử,	và	dự	luật	mâu	thuẫn	
đó	sau	này	bị	coi	là	vô	hiệu,	dự	luật	này	sẽ	được	tự	thi	
hành	và	được	trao	hiệu	lực	đầy	đủ.
MỤC 9. Diễn	Giải	Tự	Do.
Đạo	luật	này	sẽ	được	diễn	giải	một	cách	tự	do	 là	có	
hiệu	lực	theo	ý	định	và	mục	đích	của	đạo	luật,	được	
thể	hiện	trong	Mục	2	của	đạo	luật	này.
MỤC 1O. Bảo	Vệ	Pháp	Lý.
Mục	đích	của	mục	này	là	nhằm	đảm	bảo	rằng	quyền	
đề	xướng	luật	quý	giá	của	người	dân	không	thể	bị	bãi	
bỏ	một	 cách	 không	 thích	đáng	bởi	 các	 chính	 trị	 gia	
tiểu	bang	mà	từ	chối	bảo	vệ	ý	chí	của	cử	tri.	Do	đó,	
nếu	đạo	luật	này	được	chấp	thuận	bởi	cử	tri	của	Tiểu	
Bang	California	và	sau	đó	bị	một	thách	thức	pháp	lý	
nhằm	hạn	chế	phạm	vi	hoặc	cách	áp	dụng	đạo	 luật	
này	 ở	 bất	 kỳ	 phương	 diện	 nào,	 hoặc	 cáo	 buộc	 vi	
phạm	luật	tiểu	bang	hoặc	liên	bang	và	cả	Thống	Đốc	
và	Bộ	 Trưởng	 Tư	Pháp	đều	 từ	 chối	 bảo	 vệ	 đạo	 luật	
này	 ở	 mức	 tối	 đa	 có	 thể	 thay	 mặt	 cho	 Tiểu	 Bang	
California,	thì	các	hành	động	sau	sẽ	được	thực	hiện:
(a) Bất	kể	có	bất	kỳ	điều	gì	 trái	ngược	với	nội	dung	
trong	Chương	6	(bắt	đầu	từ	Mục	12500) của	Phần	2,	
Phân	Mục	3,	Tiêu	Đề	2	của	Bộ	Luật	Chính	Quyền	hoặc	
bất	kỳ	luật	nào	khác,	Tổng	Chưởng	Lý	sẽ	chỉ	định	luật	
sư	cố	vấn	độc	lập	để	bảo	vệ	trung	thực	và	mạnh	mẽ	
đạo	 luật	này	ở	mức	tối	đa	có	thể	thay	mặt	cho	Tiểu	
Bang	California.
(b) Trước	khi	bổ	nhiệm	hoặc	sau	đó	thay	thế	luật	sư	
cố	 vấn	độc	 lập,	 Tổng	Chưởng	 Lý	 sẽ	 thực	hiện	 thẩm	
định	nghiêm	túc	để	xác	định	trình	độ	của	luật	sư	cố	
vấn	độc	 lập	và	được	xác	nhận	bằng	văn	bản	từ	 luật	
sư	cố	vấn	độc	lập	rằng	luật	sư	cố	vấn	độc	lập	sẽ	bảo	
vệ	trung	thực	và	mạnh	mẽ	đạo	luật	này	ở	mức	tối	đa	
có	thể.	Văn	bản	xác	nhận	sẽ	được	công	bố	công	khai	
khi	có	yêu	cầu.
(c) Để	hỗ	 trợ	bảo	 vệ	đạo	 luật	này	 trong	 các	 trường	
hợp	mà	cả	Thống	Đốc	và	Tổng	Chưởng	Lý	đều	không	
làm	điều	này	mặc	dù	đó	 là	nguyện	vọng	của	các	cử	
tri,	sự	điều	dụng	liên	tục	theo	đây	được	thực	hiện	từ	
Ngân	Quỹ	Chung	cho	Kiểm	Soát	Viên,	không	tính	đến	
các	năm	tài	chính,	với	số	tiền	cần	thiết	để	trang	trải	
chi	phí	duy	trì	luật	sư	cố	vấn	độc	lập	để	bảo	vệ	trung	
thực	 và	 mạnh	 mẽ	 đạo	 luật	 này	 thay	 mặt	 cho	 Tiểu	
Bang	California	ở	mức	tối	đa	có	thể.

DỰ LUẬT 28 
Dự	luật	 tiên	khởi	được	trình	 lên	người	dân	theo	các	
điều	 khoản	 của	 Mục	 8,	 Điều	 Khoản	 II,	 Hiến	 Pháp	
California.	
Dự	 luật	 tiên	khởi	này	bổ	sung	các	mục	vào	Bộ	Luật	
Giáo	Dục;	do	đó,	những	điều	khoản	mới	đề	xuất	bổ	
sung	 được	 in	 bằng	 chữ nghiêng	 để	 cho	 biết	 đây	 là	
những	điều	khoản	mới.	
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(3) Bất kể điều luật nào khác, nhằm mục đích thực hiện 
tính toán theo yêu cầu của tiểu phân mục (b), Mục 8, 
Điều Khoản XVI của Hiến Pháp California:
(A) Đối với năm tài chính đầu tiên sau khi ban hành 
chương này, các khoản phân bổ được thực hiện theo 
tiểu phân mục này sẽ được coi là khoản thanh toán bổ 
sung vượt quá số tiền tối thiểu cần thiết cho năm tài 
chính đó theo Mục 8, Điều XVI của Hiến Pháp California 
và sẽ không được coi là thỏa mãn các yêu cầu tại Mục 8, 
Điều Khoản XVI của Hiến Pháp California cho năm tài 
chính đó. 
(B) Đối với các năm tài chính tiếp theo, khoản phân bổ 
được thực hiện theo tiểu phân mục này sẽ được coi là 
những khoản tiền được phân bổ cho các học khu từ tiền 
thu trong Ngân Quỹ Chung của gồm khoản thuế được 
phân bổ theo Điều Khoản XIII B của Hiến Pháp 
California. 
(C) Bắt đầu từ năm tài chính thứ hai sau khi ban hành 
đạo luật này, và mỗi năm tài chính sau đó, “tỷ lệ phần 
trăm doanh thu của Ngân Quỹ Chung được phân bổ 
tương ứng cho các học khu và khu đại học cộng đồng 
trong năm tài chính 1986–1987", nhằm mục đích của 
đoạn (1), tiểu phân mục (b), Mục 8, Điều Khoản XVI của 
Hiến Pháp California, sẽ được coi là tỷ lệ phần trăm 
doanh thu của Ngân Sách Chung sẽ được phân bổ cho 
các thực thể đó nếu phần Ngân Quỹ Chung cho các 
khoản thanh toán bổ sung được tính theo tiểu phân 
mục này trong năm tài chính trước đã được tính trong 
tỷ lệ phần trăm doanh thu của Ngân Quỹ Chung phân 
bổ cho các học khu và khu đại học cộng đồng trong 
năm tài chính 1986–1987.
(c) Ngân quỹ được phân bổ theo chương này sẽ được 
bộ phân bổ cho mỗi cơ quan giáo dục địa phương bằng 
tổng số tiền được tính theo đoạn (1) và số tiền được tính 
theo đoạn (2) cho mỗi điểm trường thuộc cơ quan giáo 
dục địa phương đó, như dưới đây: 
(1) Số tiền bằng tích của 70 phần trăm ngân quỹ phân 
bổ trong tiểu phân mục (b) nhân với số học sinh ghi danh 
của trường trong năm tài chính trước, chia cho tổng số 
học sinh ghi danh trên toàn tiểu bang trong năm tài 
chính trước của các cơ quan giáo dục địa phương.
(2) Số tiền bằng tích của 30 phần trăm ngân quỹ phân 
bổ trong tiểu phân mục (b) nhân với số học sinh có hoàn 
cảnh kinh tế khó khăn ghi danh của trường trong năm 
tài chính trước, chia cho tổng số học sinh có hoàn cảnh 
kinh tế khó khăn ghi danh trên toàn tiểu bang trong năm 
tài chính trước của các cơ quan giáo dục địa phương. Đối 
với các trường dành cho học sinh mầm non, số học sinh 
có hoàn cảnh kinh tế khó khăn của trường sẽ được coi là 
bằng số học sinh ghi danh của trường mầm non nhân 
với tỷ lệ học sinh có hoàn cảnh kinh tế khó khăn tại điểm 
trường tiểu học gần nhất thuộc cơ quan giáo dục địa 
phương của trường mầm non, nếu có. 
(d) Cơ quan giáo dục địa phương sẽ phân bổ cho mỗi 
điểm trường một số tiền bằng tổng số tiền được tính 
theo đoạn (1) của tiểu phân mục (c) với số tiền được tính 
theo đoạn (2) của tiểu phân mục (c). 
(e) Đối với mỗi điểm trường hoặc trường mầm non, 
hiệu trưởng hoặc giám đốc chương trình sẽ xây dựng kế 

(B) Yêu	cầu	 trường	học	phải	 công	bố	báo	cáo	hàng	
năm	 xác	 định	 các	 chương	 trình	 nghệ	 thuật	 cụ	 thể	
được	 tổ	 chức	 và	 số	 lượng	 học	 sinh	 tham	 gia	 vào	
chương	trình	được	tài	trợ.
(C) Đảm	bảo	rằng	mọi	trường	công	lập	sẽ	được	tăng	
ngân	quỹ	cho	giáo	dục	nghệ	thuật	và	âm	nhạc,	đồng	
thời	 cấp	 nhiều	 ngân	 quỹ	 hơn	 nữa	 cho	 các	 trường	
dành	cho	trẻ	thuộc	cộng	đồng	thu	nhập	thấp,	những	
người	không	được	 tiếp	cận	với	giáo	dục	nghệ	thuật	
và	âm	nhạc.
(D) Bảo	vệ	nguồn	ngân	quỹ	theo	Dự	Luật	98	hiện	có	
của	các	trường	công	lập	bằng	cách	yêu	cầu	Cơ	Quan	
Lập	Pháp	sử	dụng	tiền	từ	Ngân	Quỹ	Chung	của	tiểu	
bang	để	bổ	sung	Dự	Luật	98.
(3) Thực	hiện	tất	cả	những	việc	này	mà	không	tăng	thuế.	
(f) Dự	 luật	 này	 sẽ	 cấp	 ngân	 quỹ	 để	 tăng	 số	 lượng	
giảng	 viên	 đứng	 lớp	 nghệ	 thuật	 và	 nhạc	 thêm	 hơn	
50 phần	trăm.	
(g) Do	đó,	 người	 dân	 tuyên	bố	 rằng	giáo	 dục	 nghệ	
thuật	là	một	mục	tiêu	ưu	tiên	giáo	dục	xứng	đáng	với	
cam	kết	của	tiểu	bang	về	đảm	bảo	ngân	quỹ	tối	thiểu	
tăng	thêm	1	phần	trăm	số	tiền	được	tài	trợ	cho	giáo	
dục	 công,	 và	 theo	 đây	 ban	 hành	 "Đạo	 Luật	 Nghệ	
Thuật	 và	 Âm	Nhạc	 trong	 Trường	Học—Đảm	Bảo	 và	
Trách	Nhiệm	Tài	Trợ."
MỤC	 2. Đạo	 Luật	 Nghệ	 Thuật	 và	 Âm	 Nhạc	 trong	
Trường	Học—Đảm	Bảo	và	Trách	Nhiệm	Tài	Trợ.
MỤC 2.1. Chương	5.1	 (bắt	đầu	 từ	Mục	8820)	được	
thêm	vào	Phần	6,	Phân	Mục	1,	Đề	Mục	1	của	Bộ	Luật	
Giáo	Dục,	như	sau:	
Chương 5.1. Đạo Luật Nghệ Thuật và Âm Nhạc trong 

Trường Học— 
Đảm Bảo và Trách Nhiệm Tài Trợ 

8820. (a) Bằng tài liệu này, Đạo Luật Nghệ Thuật và 
Âm Nhạc trong Trường Học—Đảm Bảo và Trách Nhiệm 
Tài Trợ được thiết lập nhằm mục đích cung cấp nguồn 
ngân quỹ hàng năm tối thiểu cho các trường công lập 
K-12, bao gồm các trường bán công, nhằm bổ sung cho 
các chương trình giáo dục nghệ thuật dành cho học 
sinh theo học ở trường.
(b) (1) Bắt đầu từ năm tài chính đầu tiên sau khi ban 
hành đạo luật này, và trong mỗi năm tài chính sau đó, 
bất kể năm tài chính, Ngân Quỹ Chung sẽ liên tục phân 
bổ cho bộ, nhằm mục đích của chương này, số tiền 
bằng 1 phần trăm tổng thu nhập của tiểu bang và địa 
phương mà các cơ quan giáo dục địa phương nhận 
được trong năm tài chính trước đó, được xét khi tính 
mức đảm bảo ngân quỹ tối thiểu theo Mục 8 và 8.5, 
Điều Khoản XVI của Hiến Pháp California, không bao 
gồm khoản phân bổ được thực hiện theo chương này.
(2) Giám Đốc Tài Chính sẽ tính và công bố ước tính về 
số tiền cần thiết để cấp ngân quỹ cần phân bổ theo 
chương này như một phần của Bản Sửa Đổi Ngân Sách 
Tháng 5 về Ngân Quỹ của Thống Đốc hàng năm, đồng 
thời sẽ hoàn thiện việc tính và công bố mức phân bổ 
cần thiết trước ngày 10 tháng 1 mỗi năm tài chính như 
một phần nhiệm vụ của giám đốc theo tiểu phân mục 
(d) của Mục 41206.01. 
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(k) Không có quy định nào trong mục này cấm Cơ Quan 
Lập Pháp sử dụng ngân quỹ cho chương trình vượt quá 
mức phân bổ hàng năm tối thiểu này. 
8821. Theo mục đích của chương này, các định nghĩa 
sau sẽ áp dụng: 
(a) “Chương trình giáo dục nghệ thuật” bao gồm, 
nhưng không giới hạn, hướng dẫn và đào tạo, vật tư, 
tài liệu và các chương trình hợp tác giáo dục nghệ 
thuật, nhằm hướng dẫn về: khiêu vũ, nghệ thuật truyền 
thông, âm nhạc, sân khấu và nghệ thuật thị giác, bao 
gồm cả nghệ thuật dân gian, hội họa, điêu khắc, nhiếp 
ảnh và nghệ thuật thủ công, cách diễn đạt sáng tạo, 
bao gồm nghệ thuật đồ họa và thiết kế, mã hóa máy 
tính, hoạt hình, sáng tác âm nhạc và hòa tấu, viết kịch 
bản, thiết kế trang phục, phim và video. 
(b) “Học sinh có hoàn cảnh kinh tế khó khăn” có nghĩa 
là học sinh hội đủ điều kiện theo Đạo Luật Bữa Trưa 
Trường Học Toàn Quốc liên bang (42 U.S.C. Mục 1751 và 
tiếp theo) hay bất kỳ chương trình kế nhiệm nào. 
(c) “Ghi danh” có nghĩa là mọi học sinh mầm non, mẫu 
giáo chuyển tiếp và học sinh K–12 ghi danh vào một cơ 
quan giáo dục địa phương và trường học. “Học sinh 
mầm non” có nghĩa là học sinh ghi danh vào chương 
trình mầm non của tiểu bang California hoặc trường 
mầm non dành cho học sinh có nhu cầu đặc biệt tại 
một cơ quan giáo dục địa phương. 
(d) “Cơ quan giáo dục địa phương” bao gồm các học 
khu K-12, phòng giáo dục quận, các trường bán công và 
trường California dành cho người khiếm thị và trường 
California cho người khiếm thính. 
(e) “Bổ sung” có nghĩa là ngân quỹ được phân bổ bởi 
chương này sẽ được các cơ quan giáo dục địa phương 
sử dụng để tăng cường tài trợ cho chương trình giáo 
dục nghệ thuật và không thay thế ngân quỹ hiện có cho 
các chương trình đó. 
8822. (a)  Nếu bất kỳ điều khoản nào trong đạo luật 
này hoặc việc áp dụng đối với bất kỳ người hoặc trường 
hợp nào được coi là không hợp lệ, thì sự không hợp lệ 
đó sẽ không ảnh hưởng đến các điều khoản và việc áp 
dụng khác có thể có hiệu lực mà không cần đến điều 
khoản hoặc việc áp dụng không hợp lệ đó và vì vậy, các 
điều khoản của đạo luật này có hiệu lực từng phần. 
(b) Đạo luật này có tính chất tổng quát. Người dân 
mong muốn rằng trong trường hợp đạo luật này hay 
các đạo luật liên quan tới cùng chủ đề xuất hiện trên 
cùng lá phiếu tuyển cử cho toàn tiểu bang, các điều 
khoản của đạo luật hay các đạo luật khác sẽ được coi là 
xung đột với đạo luật này. Trong trường hợp đạo luật 
này nhận được nhiều lá phiếu ủng hộ hơn, các điều 
khoản của đạo luật này sẽ được ưu tiên áp dụng toàn 
bộ và tất cả các điều khoản của một hoặc nhiều đạo 
luật khác sẽ bị mất hiệu lực. 
(c) Trừ khi được quy định trong tiểu phân mục (j) của 
Mục 8820, Cơ Quan Lập Pháp có thể sửa đổi chương 
này để thúc đẩy hơn nữa mục đích của chương bằng 
một dự luật được thông qua tại mỗi viện bằng cách bỏ 
phiếu thông qua tạp chí, được hai phần ba số thành 
viên của mỗi viện đồng tình. 

hoạch chi tiêu cho ngân quỹ được phân bổ theo tiểu 
phân mục (d). 
(f) Ngân quỹ được phân bổ theo tiểu phân mục (d) sẽ có 
sẵn để sử dụng trong tối đa 3 năm tài chính, sau thời 
gian đó, ngân quỹ sẽ được hoàn trả cho bộ phân bổ lại 
ngân quỹ đó cho tất cả các cơ quan giáo dục địa phương 
trong năm tài chính kế tiếp theo tiểu phân mục (c). 
(g) Một điều kiện để được nhận ngân quỹ theo chương 
này đó là hàng năm cơ quan giáo dục địa phương sẽ: 
(1) Chứng nhận rằng tất cả ngân quỹ được sử dụng để 
tổ chức giáo dục nghệ thuật, đồng thời ngân quỹ đã chi 
trong năm tài chính trước trên thực tế đã được sử dụng 
cho mục đích đó, ngoại trừ được quy định trong đoạn 
(3). Đối với các cơ quan giáo dục địa phương có số học 
sinh ghi danh từ 500 trở lên, giấy chứng nhận cũng sẽ 
đảm bảo rằng ít nhất 80 phần trăm ngân quỹ sẽ được 
sử dụng để tuyển dụng nhân viên được chứng nhận 
hoặc đã phân loại để tổ chức chương trình giảng dạy về 
nghệ thuật, trong khi ngân quỹ còn lại sẽ được sử dụng 
cho việc đào tạo, vật tư và tài liệu cũng như các chương 
trình hợp tác giáo dục nghệ thuật. 
(2) Chứng nhận rằng ngân quỹ nhận được sẽ được sử 
dụng để bổ sung ngân quỹ cho các chương trình giáo 
dục nghệ thuật và ngân quỹ nhận được trong năm tài 
chính trước trên thực tế đã được sử dụng để bổ sung 
cho các chương trình giáo dục nghệ thuật. 
(3) Chứng nhận rằng không quá 1 phần trăm ngân quỹ 
nhận được sẽ được sử dụng cho chi phí hành chính của 
cơ quan giáo dục địa phương để thực hiện chương này 
và ngân quỹ nhận được trong năm tài chính trước trên 
thực tế đã được sử dụng trong giới hạn đó.
(4) Gửi báo cáo hàng năm do hội đồng quản trị hoặc cơ 
quan phê duyệt theo cách thức do Giám Đốc Công Huấn 
xác định, báo cáo này sẽ được đăng trên các trang web 
internet của bộ và cơ quan giáo dục địa phương, trong 
đó nêu thông tin chi tiết về loại chương trình giáo dục 
nghệ thuật được tài trợ bởi chương trình, số giáo viên 
toàn thời gian tương đương, nhân viên đã phân loại và 
trợ giảng, số học sinh và số điểm trường tổ chức chương 
trình giáo dục nghệ thuật bằng ngân quỹ đó. 
(h) Nếu có lý do chính đáng, bộ có thể đưa ra tuyên bố 
từ bỏ yêu cầu theo đoạn (1) của tiểu phân mục (g) khi có 
yêu cầu bằng văn bản từ hiệu trưởng của điểm trường. 
(i) Các cuộc kiểm toán hàng năm được thực hiện theo 
Mục 41020 sẽ bao gồm tất cả các ngân quỹ mà cơ quan 
giáo dục địa phương đã nhận và phân phối theo mục 
này, và sẽ bao gồm việc xác định xem ngân quỹ đó có 
được chi theo các chứng nhận đã nộp và yêu cầu của 
mục này hay không. 
(j) Cơ Quan Lập Pháp có thể giảm mức phân bổ hàng 
năm theo yêu cầu của chương này nếu họ đình chỉ Dự 
Luật 98 bằng cách ban hành một quy chế khẩn cấp theo 
tiểu phân mục (h), Mục 8, Điều Khoản XVI của Hiến Pháp 
California. Tỷ lệ phần trăm cắt giảm khoản phân bổ 
hàng năm theo yêu cầu của chương này sẽ không vượt 
quá tỷ lệ phần trăm cắt giảm ngân quỹ cấp cho các 
trường K-12 và các trường cao đẳng cộng đồng cho 
năm tài chính dưới mức ngân quỹ đảm bảo tối thiểu sẽ 
được cấp theo Mục 8, Điều Khoản XVI của Hiến Pháp 
California nếu Dự Luật 98 không bị đình chỉ. 
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phù	hợp	có	thể	dẫn	đến	gây	hại	cho	bệnh	nhân,	nhập	
viện	và	thậm	chí	là	tử	vong.	
(8) Các	 phòng	mạch	 lọc	 thận	 hiện	 không	 bắt	 buộc	
phải	có	một	bác	sĩ	hoặc	chuyên	gia	thực	hành	khác	có	
mặt	để	giám	sát	chất	lượng,	đảm	bảo	tuân	thủ	hợp	lý	
phác	đồ	chăm	sóc	của	bệnh	nhân	và	theo	dõi	các	giao	
thức	an	toàn.	Bệnh	nhân	nên	có	khả	năng	gặp	bác	sĩ	
hoặc	 chuyên	 gia	 thực	 hành	 khác	 tại	 chỗ	 khi	 đang	
được	cung	cấp	phương	pháp	điều	trị	lọc	thận.	
(9) Phương	pháp	điều	trị	lọc	thận	liên	quan	đến	việc	
tiếp	 cận	 nguồn	máu	 trực	 tiếp,	 khiến	 bệnh	 nhân	 có	
nguy	cơ	cao	mắc	các	bệnh	truyền	nhiễm	nguy	hiểm.	
Việc	 báo	 cáo	 chính	 xác	 và	 tính	 minh	 bạch	 về	 tỷ	 lệ	
truyền	nhiễm	khuyến	khích	các	phòng	mạch	cải	thiện	
chất	 lượng	 và	 giúp	 bệnh	 nhân	 đưa	 ra	 lựa	 chọn	 tốt	
nhất	cho	sự	chăm	sóc	của	mình.	
(10) Khi	các	cơ	sở	chăm	sóc	sức	khỏe	như	bệnh	viện	
hoặc	nhà	hưu	dưỡng	đóng	cửa,	các	cơ	quan	quản	lý	
của	 California	 có	 thể	 thực	 hiện	 các	 bước	 để	 bảo	 vệ	
bệnh	nhân	tránh	bị	tổn	hại.	Đồng	thời,	nên	cung	cấp	
các	biện	pháp	bảo	vệ	mạnh	mẽ	cho	các	bệnh	nhân	dễ	
bị	tổn	thương	khi	các	phòng	mạch	lọc	thận	đóng	cửa.	
(11) Các	doanh	nghiệp	lọc	thận	đã	vận	động	chính	trị	
chống	 lại	 những	 nỗ	 lực	 nhằm	 ban	 hành	 các	 biện	
pháp	bảo	vệ	cho	bệnh	nhân	lọc	thận	tại	California,	chi	
hơn	$100	triệu	mỹ	kim	trong	năm	2020	để	tác	động	
đến	cử	tri	California.	
(b) Mục	đích:	
Đạo	luật	này	nhằm	mục	đích:	
(1) Bảo	đảm	rằng	các	phòng	mạch	lọc	thận	ngoại	trú	
cung	cấp	dịch	vụ	chăm	sóc	bệnh	nhân	có	chất	lượng	
và	giá	cả	phải	chăng	cho	những	người	bị	bệnh	thận	ở	
giai	đoạn	cuối.	
(2) Cung	cấp	thông	tin	cần	thiết	cho	chính	quyền	để	
giám	sát	các	phòng	mạch	lọc	thận	nhằm	đảm	bảo	tất	
cả	các	chủ	phòng	mạch	và	bác	sĩ	 lọc	 thận	cung	cấp	
cho	bệnh	nhân	sự	chăm	sóc	thích	hợp.
(3) Cung	cấp	cho	bệnh	nhân	lọc	thận	thông	tin	về	lợi	
ích	 tài	 chính	 của	phòng	mạch	 lọc	 thận	 và	bác	 sĩ	 để	
bệnh	nhân	có	thể	đưa	ra	lựa	chọn	sáng	suốt	về	dịch	
vụ	chăm	sóc	cho	họ.
(4) Trung	lập	về	ngân	sách	để	tiểu	bang	tiến	hành	và	
quản	lý.	
MỤC 3. Mục	1226.7	được	bổ	sung	cho	Bộ	Luật	Sức	
Khoẻ	và	An	Toàn,	như	sau:	
1226.7. (a) Các phòng mạch lọc thận cho bệnh nhân 
mãn tính sẽ cung cấp dịch vụ chăm sóc có chất lượng 
như nhau cho bệnh nhân, không phân biệt đối xử dựa 
trên việc ai chịu trách nhiệm chi trả cho việc điều trị của 
bệnh nhân. Ngoài ra, các phòng mạch lọc thận cho bệnh 
nhân mãn tính sẽ không từ chối đề nghị hoặc cung cấp 
dịch vụ chăm sóc dựa trên cơ sở ai sẽ chịu trách nhiệm 
chi trả cho việc điều trị của bệnh nhân. Sự phân biệt đối 
xử bị nghiêm cấm bao gồm, nhưng không giới hạn, đối 
với phân biệt đối xử dựa trên cơ sở người chi trả là cá 
nhân bệnh nhân, tổ chức tư nhân, công ty bảo hiểm, 
Medi-Cal, Medicaid, hoặc Medicare. Mục này cũng sẽ áp 
dụng với tổ chức quản lý của phòng mạch lọc thận cho 
bệnh nhân mãn tính, đảm bảo không xảy ra sự phân biệt 
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Dự	luật	 tiên	khởi	được	trình	 lên	người	dân	theo	các	
điều	 khoản	 của	 Mục	 8,	 Điều	 Khoản	 II,	 Hiến	 Pháp	
California.	
Dự	 luật	 tiên	khởi	này	bổ	sung	các	mục	vào	Bộ	Luật	
Sức	Khoẻ	và	An	Toàn;	do	đó,	các	quy	định	mới	đề	xuất	
bổ	sung	được	in	bằng	chữ nghiêng	để	cho	biết	đây	là	
quy	định	mới.	

ĐIỀU LUẬT ĐƯỢC KIẾN NGHỊ
MỤC 1. Tên.
Đạo	luật	này	sẽ	được	gọi	là	“Đạo	Luật	Bảo	Vệ	Sự	Sống	
của	 Bệnh	 Nhân	 Lọc	 Thận”	 (Protect	 the	 Lives	 of	
Dialysis	Patients	Act).	
MỤC 2. Kết	Luận	và	Mục	Đích.
Đạo	 luật	 này	 được	 người	 dân	 Tiểu	 Bang	 California	
thông	qua,	đưa	ra	những	kết	luận	và	có	các	mục	đích	
như	sau:
(a) Người	dân	đưa	ra	những	kết	luận	như	sau:	
(1) Lọc	thận	 là	một	quá	trình	cứu	sống,	 trong	đó	máu	
được	lấy	ra	khỏi	cơ	thể	bệnh	nhân,	lọc	sạch	các	chất	độc,	
sau	 đó	 truyền	 lại	 cho	 bệnh	 nhân.	 Quá	 trình	 này	 phải	
được	thực	hiện	ba	lần	một	tuần	trong	nhiều	giờ	mỗi	lần	
và	bệnh	nhân	phải	tiếp	tục	điều	trị	trong	suốt	quãng	đời	
còn	lại	hoặc	cho	đến	khi	họ	được	cấy	ghép	thận.	
(2) Ở	 California,	 có	 gần	 80,000	 người	 đang	 điều	 trị	
lọc	thận.	
(3) Chỉ	 có	hai	 công	 ty	 đa	quốc	gia,	 hoạt	 động	 vì	 lợi	
nhuận	 điều	 hành	 hoặc	 quản	 lý	 gần	 ba	 phần	 tư	 các	
phòng	 mạch	 lọc	 thận	 ở	 California	 và	 điều	 trị	 hơn	
75  phần	 trăm	 bệnh	 nhân	 lọc	 thận	 ở	 tiểu	 bang.	 Hai	
công	ty	đa	quốc	gia	này	hàng	năm	kiếm	được	hàng	tỷ	
mỹ	 kim	 từ	 các	 hoạt	 động	 lọc	 thận,	 bao	 gồm	 gần	
$450	triệu	mỗi	năm	chỉ	riêng	ở	California.	
(4) Nhiều	nghiên	cứu	đã	phát	hiện	ra	rằng	so	với	bệnh	
nhân	 tại	 các	 phòng	mạch	 lọc	 thận	phi	 lợi	 nhuận,	 bệnh	
nhân	tại	các	phòng	mạch	vì	lợi	nhuận	ít	có	khả	năng	được	
ghép	thận	hơn,	dễ	phải	nhập	viện	và	dễ	tử	vong	hơn.	
(5) Nhiều	 phòng	mạch	 lọc	 thận	 được	 vận	 hành	 như	
liên	doanh	giữa	các	tập	đoàn	vì	lợi	nhuận	và	bác	sĩ.	Bác	
sĩ	sở	hữu	cổ	phần	trong	phòng	mạch	lọc	thận	cũng	có	
thể	là	bác	sĩ	chính	của	bệnh	nhân	thận,	điều	này	tạo	ra	
xung	đột	lợi	ích	tiềm	ẩn.	Cần	có	sự	minh	bạch	hơn	để	
các	nhà	nghiên	cứu	tìm	hiểu	tác	động	của	việc	bác	sĩ	
có	quyền	sở	hữu	tới	với	việc	chăm	sóc	bệnh	nhân	và	
xem	liệu	những	lợi	ích	sở	hữu	này	có	ảnh	hưởng	đến	
quyết	định	liên	quan	đến	phương	pháp	chăm	sóc	lọc	
thận,	 lựa	 chọn	 phòng	mạch	 của	 bệnh	 nhân	 và	 thời	
điểm	bắt	đầu	hoặc	ngừng	lọc	thận	hay	không.	
(6) Bệnh	nhân	lọc	thận	có	thể	đưa	ra	quyết	định	tốt	
hơn	 về	 việc	 chăm	 sóc	 bản	 thân	 khi	 họ	 được	 thông	
báo	về	việc	liệu	bác	sĩ	của	họ	có	quyền	sở	hữu	đối	với	
phòng	mạch	nơi	họ	nhận	dịch	vụ	lọc	thận	hay	không.	
(7) Quy	trình	lọc	thận	và	tác	dụng	phụ	từ	các	phương	
pháp	điều	trị	mang	đến	một	vài	mối	nguy	hiểm	cho	
bệnh	nhân	và	nhiều	phòng	mạch	lọc	thận	ở	California	
đã	 bị	 coi	 là	 không	 duy	 trì	 các	 tiêu	 chuẩn	 chăm	 sóc	
phù	hợp.	Việc	không	duy	trì	các	tiêu	chuẩn	chăm	sóc	
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số liệu HAI của phòng mạch lọc thận, chi tiết như trong 
báo cáo cung cấp. Thông tin được đăng tải sẽ bao gồm 
thông tin xác định tổ chức quản lý của mỗi phòng mạch 
lọc thận cho bệnh nhân mãn tính. 
(c) Phòng mạch lọc thận cho bệnh nhân mãn tính sẽ cung 
cấp cho bệnh nhân danh sách các bác sĩ có lợi ích sở hữu 
hoặc lợi ích sở hữu gián tiếp trong phòng mạch với tỷ lệ từ 
5 phần trăm trở lên. Thông tin này phải được tiết lộ bằng 
văn bản và cấp cho bệnh nhân khi họ bắt đầu điều trị tại 
phòng mạch, hàng năm sau đó và vào bất kỳ thời điểm 
nào khác theo yêu cầu của bệnh nhân, cũng như cho các 
bệnh nhân triển vọng theo yêu cầu của họ. 
(1) Đối với mỗi phòng mạch lọc thận cho bệnh nhân 
mãn tính, phòng mạch hoặc tổ chức quản lý của phòng 
mạch phải nộp báo cáo hàng quý cho bộ, theo mẫu và 
lịch trình do bộ quy định, về những người có lợi ích sở 
hữu hoặc lợi ích sở hữu gián tiếp trong phòng mạch với 
tỷ lệ từ 5 phần trăm trở lên, bao gồm tỷ lệ lợi ích sở hữu 
và tính chất của lợi ích sở hữu. Bộ sẽ đăng lên trang 
web internet của mình các mẫu đã nộp cho mỗi phòng 
mạch lọc thận cho bệnh nhân mãn tính. 
(2) Đối với mỗi phòng mạch lọc thận cho bệnh nhân 
mãn tính, tổ chức quản lý phải đăng lên trang web 
internet của mình mẫu thông báo về quyền sở hữu đã 
nộp cho bộ. 
(d) Trong trường hợp sở xác định một phòng mạch lọc 
thận cho bệnh nhân mãn tính hoặc tổ chức quản lý 
không lưu giữ thông tin hoặc không gửi báo cáo kịp 
thời theo yêu cầu của mục này, hoặc báo cáo đã gửi 
không chính xác hoặc không đầy đủ, sở sẽ đưa ra hình 
phạt với phòng mạch lọc thận cho bệnh nhân mãn tính 
hoặc tổ chức quản lý với mức phạt không vượt quá 
một trăm ngàn mỹ kim ($100,000). Sở sẽ xác định số 
tiền phạt dựa trên mức độ nghiêm trọng của vi phạm, 
tính chất của thông tin không chính xác hoặc bị bỏ qua 
và sức thuyết phục của lời giải thích, nếu có, đối với vi 
phạm. Số tiền phạt thu được theo đoạn này sẽ được sở 
sử dụng để thực hiện và thi hành luật để quản lý các 
phòng mạch lọc thận cho bệnh nhân mãn tính. 
(e) Theo mục đích của mục này, những định nghĩa sau 
sẽ được áp dụng: 
(1) "Phòng mạch lọc thận cho bệnh nhân mãn tính" có 
ý nghĩa giống như trong Mục 1204. 
(2) “HAI của phòng mạch lọc thận” có nghĩa là tình 
trạng nhiễm trùng máu, nhiễm trùng vị trí chích tại chỗ 
hoặc nhiễm trùng đường mạch máu liên quan đến sự 
kiện lọc thận theo định nghĩa của Mạng Lưới An Toàn 
Chăm Sóc Sức Khỏe Quốc Gia thuộc các Trung Tâm Kiểm 
Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh liên bang, hoặc bất kỳ 
định nghĩa bổ sung hoặc thay thế thích hợp nào theo 
quy định của sở. 
(3) “Tổ chức quản lý” có ý nghĩa giống như trong Mục 1226.7. 
(4) “Bác sĩ được cấp phép” là bác sĩ chuyên khoa thận 
hoặc bác sĩ được tiểu bang cấp phép khác theo Chương 
5 (bắt đầu từ Mục 2000), Phân Mục 2 của Bộ Luật 
Doanh Nghiệp và Nghề Nghiệp. 
(5) “Lợi ích sở hữu gián tiếp” có nghĩa là lợi ích sở hữu 
đối với một cá nhân hoặc tổ chức có lợi ích sở hữu trong 
phòng khám lọc thận cho bệnh nhân mãn tính. Thuật 

đối xử bị nghiêm cấm theo mục này tại các phòng mạch 
do tổ chức quản lý sở hữu hoặc điều hành. 
(b) Theo mục đích của mục này, những định nghĩa sau 
sẽ được áp dụng: 
(1) "Phòng mạch lọc thận cho bệnh nhân mãn tính" có 
nghĩa giống như trong Mục 1204. 
(2) "Tổ chức quản lý" nghĩa là một cá nhân, công ty, 
hiệp hội, đối tác, tập đoàn hoặc tổ chức khác sở hữu 
hoặc điều hành một phòng mạch lọc thận cho bệnh 
nhân mãn tính đã được cấp giấy phép, không liên quan 
đến việc liệu cá nhân hoặc tổ chức đó có trực tiếp nắm 
giữ giấy phép đó hay không. 
MỤC 4. Mục	1226.8	được	bổ	sung	cho	Bộ	Luật	Sức	
Khoẻ	và	An	Toàn,	như	sau:
1226.8. (a) Mỗi phòng mạch lọc thận cho bệnh nhân 
mãn tính phải duy trì ít nhất một bác sĩ được cấp phép, 
y tá cấp cao hoặc y sĩ có mặt tại chỗ trong mọi thời 
điểm mà các bệnh nhân lọc thận tại trung tâm đang 
được điều trị, bằng chi phí của phòng mạch lọc thận 
cho bệnh nhân mãn tính. Bác sĩ tại chỗ này phải có 
thẩm quyền và trách nhiệm đối với sự an toàn của bệnh 
nhân và chỉ đạo việc cung cấp và chất lượng của việc 
chăm sóc y tế. 
(1) Bác sĩ, y tá cấp cao hoặc y sĩ có mặt tại chỗ phải có 
ít nhất sáu tháng kinh nghiệm chăm sóc cho các bệnh 
nhân mắc bệnh thận giai đoạn cuối. 
(2) Phòng mạch lọc thận cho bệnh nhân mãn tính có thể 
nộp đơn cho sở để xin ngoại lệ đối với yêu cầu trong tiểu 
phân mục này với lý do thực sự thiếu hụt các bác sĩ, y tá 
cấp cao hoặc y sĩ đủ trình độ khiến cho phòng mạch không 
thể đáp ứng yêu cầu. Khi nộp đơn, bộ có thể cấp ngoại lệ 
cho phép phòng mạch đáp ứng yêu cầu trong tiểu phân 
mục này bằng cách yêu cầu, tối thiểu, chi phí do phòng 
mạch lọc thận cho bệnh nhân mãn tính chịu, bố trí sẵn 
một bác sĩ, y tá cấp cao hoặc y sĩ cung cấp dịch vụ chăm 
sóc qua hình thức từ xa tại mọi thời điểm mà bệnh nhân 
lọc thận ở trung tâm đang được điều trị, với điều kiện bác 
sĩ điều trị từ xa có ít nhất sáu tháng kinh nghiệm chăm sóc 
bệnh nhân mắc bệnh thận giai đoạn cuối. 
(3) Thời hạn của trường hợp ngoại lệ do sở cấp theo 
đoạn (2) là một năm kể từ ngày phòng mạch nhận được 
thông báo về quyết định của sở. 
(b) Đối với mỗi phòng mạch lọc thận cho bệnh nhân 
mãn tính, phòng mạch hoặc tổ chức quản lý phòng mạch 
phải báo cáo hàng quý cho sở, theo biểu mẫu và lịch biểu 
do sở quy định, dữ liệu lây nhiễm liên quan đến dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe của phòng mạch lọc thận [“lây nhiễm 
liên quan đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe (healthcare-
associated infection, HAI) của phòng mạch lọc thận”], 
bao gồm tỷ lệ mắc mới và loại HAI của phòng mạch lọc 
thận tại mỗi phòng mạch lọc thận cho bệnh nhân mãn 
tính ở California và các thông tin khác mà sở cho là thích 
hợp để cho biết sự minh bạch về tỷ lệ HAI của phòng 
mạch lọc thận cũng như để tăng cường sự an toàn cho 
bệnh nhân. Tổng giám đốc điều hành hoặc viên chức 
chính khác của phòng mạch hoặc tổ chức quản lý sẽ xác 
nhận theo hình phạt khai man rằng viên chức đã hài 
lòng, sau khi xem xét, rằng báo cáo HAI của phòng mạch 
lọc thận được gửi cho sở là chính xác và đầy đủ. Từ báo 
cáo đó, sở sẽ đăng tải trên trang mạng internet của mình 



29

NỘI DUNG CÁC ĐIỀU LUẬT ĐƯỢC KIẾN NGHỊ DỰ LUẬT 29 TIẾP TỤC

110 | Nội	Dung	Các	Điều	Luật	Được	Kiến	Nghị

MỤC 6. Mục	1226.10	được	bổ	sung	vào	Bộ	Luật	Sức	
Khoẻ	và	An	Toàn,	như	sau:		
1226.10. (a) Nếu một phòng mạch lọc thận cho bệnh 
nhân mãn tính hoặc tổ chức quản lý kháng nghị một 
quyết định của sở theo Mục 1226.8 hoặc 1226.9, phòng 
mạch lọc thận cho bệnh nhân mãn tính hoặc tổ chức 
quản lý có thể, trong vòng 10 ngày làm việc, yêu cầu 
một phiên điều trần theo Mục 131071. Một phòng mạch 
lọc thận cho bệnh nhân mãn tính hoặc tổ chức quản lý 
phải trả tất cả các số tiền phạt hành chính khi tất cả các 
thủ tục kháng cáo đã dùng hết nếu quan điểm của sở 
vẫn được giữ nguyên. 
(b) Theo mục đích của mục này, những định nghĩa sau 
sẽ được áp dụng: 
(1) "Phòng mạch lọc thận cho bệnh nhân mãn tính" có 
ý nghĩa giống như trong Mục 1204. 
(2) “Tổ chức quản lý” có ý nghĩa giống như trong Mục 1226.7. 
MỤC 7. Mục	1266.3	được	bổ	sung	vào	Bộ	Luật	Sức	
Khoẻ	và	An	Toàn,	như	sau:
1266.3. Chủ ý của người dân là người nộp thuế ở 
California không chịu trách nhiệm tài chính đối với việc 
thực hiện và thực thi Đạo Luật Bảo Vệ Sự Sống của Bệnh 
Nhân Lọc Thận. Để thực hiện chủ ý đó, khi tính toán, 
đánh giá và thu phí đối với các phòng mạch lọc thận 
cho bệnh nhân mãn tính theo Mục 1266, sở sẽ tính đến 
tất cả các chi phí liên quan đến việc thực hiện và thi 
hành các Mục từ 1226.7 đến hết 1226.10.
MỤC 8. Không	có	nội	dung	nào	trong	đạo	luật	này	
nhằm	ảnh	hưởng	đến	các	cơ	sở	y	tế	được	cấp	phép	
theo	tiểu	phân	mục	(a),	 (b),	hoặc	(f)	thuộc	Mục	1250	
của	Bộ	Luật	Sức	Khỏe	và	An	Toàn.	
MỤC 9. (a) Sở	Y	Tế	Công	Cộng	Tiểu	Bang	được	ủy	
quyền	và,	trong	vòng	một	năm	sau	ngày	đạo	luật	này	
có	hiệu	lực,	sẽ	thông	qua	quy	chế	thực	hiện	các	Mục	
1226.8	và	1226.9	của	Bộ	Luật	Sức	Khỏe	và	An	Toàn	để	
tiếp	tục	các	mục	đích	của	đạo	luật	này.	
(b) Nếu	 sở	 không	 thể	 thông	 qua	 các	 quy	 chế	 cuối	
cùng	theo	yêu	cầu	trong	vòng	một	năm	sau	ngày	đạo	
luật	này	có	hiệu	lực,	việc	thông	qua	các	quy	chế	thực	
hiện	 khẩn	 cấp	 sẽ	được	 coi	 là	một	 trường	hợp	 khẩn	
cấp	 và	 cần	 thiết	 để	 duy	 trì	 tức	 thời	 hòa	 bình,	 sức	
khỏe,	an	toàn	hoặc	phúc	 lợi	chung	cho	công	chúng,	
trong	 trường	hợp	này	 sở	 sẽ	 thông	qua	 các	quy	 chế	
thực	 hiện	 khẩn	 cấp	 ban	 đầu	 không	muộn	 hơn	một	
năm	 sau	 ngày	 đạo	 luật	 này	 có	 hiệu	 lực,	 hoặc	 ngay		
khi	có	thể	thực	hiện	được.	Nếu	các	quy	chế	thực	hiện	
khẩn	 cấp	 đó	 được	 thông	 qua,	 sở	 sẽ	 thông	 qua	 các	
quy	chế	cuối	cùng	theo	yêu	cầu	trước	khi	các	quy	chế	
khẩn	cấp	hết	hạn.	
MỤC 10. Chiếu	theo	tiểu	phân	mục	(c)	thuộc	Mục	10,	
Điều	Khoản	 II	của	Hiến	Pháp	California,	đạo	 luật	này	
có	thể	được	tu	chính	bằng	một	dự	luật	tiếp	theo	được	
trình	cho	người	dân	bỏ	phiếu	trong	cuộc	bầu	cử	toàn	
tiểu	bang;	hoặc	bằng	một	đạo	luật	được	Cơ	Quan	Lập	
Pháp	 thông	 qua	 hợp	 lệ	 và	 được	 Thống	 Đốc	 ký	 tên,	
nhưng	chỉ	để	tiếp	tục	các	mục	đích	của	đạo	luật	này.	
MỤC 11. (a) Trong	 trường	 hợp	 dự	 luật	 tiên	 khởi	
này	và	một	dự	luật	tiên	khởi	khác	hay	các	dự	luật	liên	
quan	đến	quy	chế	của	phòng	mạch	lọc	thận	cho	bệnh	

ngữ này bao gồm lợi ích sở hữu đối với bất kỳ cá nhân 
hoặc tổ chức nào có lợi ích sở hữu gián tiếp trong 
phòng khám lọc thận cho bệnh nhân mãn tính. 
(6) "Y tá cấp cao” là y tá đã đăng ký được cấp phép theo 
Chương 6 (bắt đầu từ Mục 2700), Phân Mục 2 của Bộ 
Luật Doanh Nghiệp và Nghề Nghiệp và được Ban Quản 
Lý Y Tá Đã Đăng Ký chứng nhận là y tá cấp cao. 
(7) “Lợi ích sở hữu” có nghĩa là lợi ích thông qua vốn 
chủ sở hữu, nợ hoặc các phương tiện khác, bao gồm cả 
việc sở hữu vốn cổ phần, cổ phiếu hoặc lợi nhuận của 
phòng mạch lọc thận cho bệnh nhân mãn tính; lợi ích 
trong doanh thu của phòng mạch lọc thận cho bệnh 
nhân mãn tính; cổ phần hợp danh; tư cách thành viên 
trong công ty trách nhiệm hữu hạn; hoặc lợi ích trong 
bất kỳ khoản thế chấp, khế ước tín thác, tín phiếu hay 
nghĩa vụ khác được bảo đảm bởi một phòng mạch lọc 
thận cho bệnh nhân mãn tính. 
(8) “Người” có nghĩa là thể nhân, hãng, hiệp hội, tổ chức, 
công ty hợp danh, quỹ tín thác kinh doanh, công ty, công 
ty cổ phần, tổng công ty, công ty trách nhiệm hữu hạn, 
liên doanh hoặc các tổ chức khác gồm nhiều người. 
(9) “Y sĩ” là y sĩ được cấp phép theo Chương 7.7 (bắt 
đầu từ Mục 3500), Phân Mục 2 của Bộ Luật Doanh 
Nghiệp và Nghề Nghiệp. 
MỤC 5. Mục	1226.9	được	bổ	sung	vào	Bộ	Luật	Sức	
Khoẻ	và	An	Toàn,	như	sau:	
1226.9. (a) Trước khi đóng cửa một phòng mạch lọc 
thận cho bệnh nhân mãn tính, hoặc về cơ bản giảm thiểu 
hoặc xóa bỏ cấp độ các dịch vụ được phòng mạch lọc 
thận cho bệnh nhân mãn tính cung cấp, phòng mạch 
hoặc tổ chức quản lý của phòng mạch đó phải đưa ra 
thông báo bằng văn bản và có văn bản đồng ý của sở. 
(b) Sở sẽ đưa ra quyết định đồng ý với, đồng ý có điều 
kiện với, hoặc không đồng ý với bất kỳ trường hợp đóng 
cửa hoặc giảm thiểu hoặc xóa bỏ các dịch vụ được kiến 
nghị nào. Khi đưa ra quyết định của mình, sở có thể 
xem xét đến thông tin do phòng mạch, tổ chức quản lý 
của phòng mạch đó hoặc bên liên quan khác trình lên 
và sẽ cân nhắc mọi yếu tố mà sở cho rằng có liên quan, 
bao gồm nhưng không giới hạn đối với các yếu tố sau: 
(1) Ảnh hưởng đến tính sẵn có và khả năng tiếp cận 
của các dịch vụ chăm sóc sức khỏe đối với cộng đồng bị 
ảnh hưởng, bao gồm, nhưng không giới hạn, đối với kế 
hoạch chi tiết của phòng mạch để đảm bảo bệnh nhân 
sẽ được tiếp cận dịch vụ chăm sóc liền mạch. 
(2) Bằng chứng cho thấy các nỗ lực thiện chí của phòng 
mạch hoặc tổ chức quản lý của phòng mạch đó trong 
việc bán, cho thuê dài hạn hoặc chuyển nhượng quyền 
sở hữu hoặc hoạt động của phòng mạch cho một tổ 
chức khác mà sẽ cung cấp dịch vụ chăm sóc lọc thận 
cho bệnh nhân mãn tính. 
(3) Nguồn lực tài chính của phòng mạch và tổ chức 
quản lý của phòng mạch đó. 
(c) Theo mục đích của mục này, những định nghĩa sau 
sẽ được áp dụng: 
(1) "Phòng mạch lọc thận cho bệnh nhân mãn tính" có 
ý nghĩa giống như trong Mục 1204. 
(2) “Tổ chức quản lý” có ý nghĩa giống như trong Mục 1226.7. 
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kinh tế của tiểu bang chúng ta và gây thiệt hại về tính 
mạng. Để đạt được mục tiêu cacbon của tiểu bang và 
tránh những tác động tồi tệ nhất của biến đổi khí hậu, 
hiện tại, cần phải có hành động liên quan đến hai 
nguồn phát thải khí nhà kính (greenhouse gas, GHG) 
lớn nhất ở tiểu bang của chúng ta: giao thông vận tải 
và cháy rừng. 
(b) Giao thông vận tải vẫn là nguồn phát thải khí nhà 
kính lớn nhất của California mà gây biến đổi khí hậu. 
Chúng ta cần tăng cường đáng kể khả năng tiếp cận 
của tất cả người dân California đối với các xe không 
phát thải (zero-emission vehicle, ZEV) giá cả phải chăng, 
bao gồm cả xe điện và hạ tầng sạc liên quan cần thiết, 
để đáp ứng các mục tiêu về khí hậu của mình. 
(c) Xe điện vẫn còn quá đắt đối với nhiều người dân 
California khi họ đang phải đối phó với chi phí sinh hoạt 
cao ở tiểu bang này. Trợ giúp tài chính hiện tại cho 
người tiêu dùng là không đủ đối với các gia đình 
California có thu nhập thấp và trung bình hoặc nhiều tổ 
chức để có thể mua hoặc thuê một chiếc xe điện. Chúng 
ta cần làm cho các loại xe điện có giá cả phải chăng 
hơn cho tất cả người dân California để chúng ta có thể 
giảm đáng kể lượng phát thải khí nhà kính từ lĩnh vực 
giao thông vận tải của mình. 
(d) California thiếu cơ sở hạ tầng sạc xe điện cần thiết 
để đảm bảo người dân California có xe điện có thể tiếp 
cận thuận tiện với hạ tầng sạc xe tại nhà, nơi làm việc 
và mọi nơi mà họ có thể đến trên khắp tiểu bang. Chúng 
ta cần phát triển một mạng lưới trạm sạc giá phải 
chăng cho gia đình, nơi làm việc, căn hộ và khắp tiểu 
bang để việc lái một chiếc xe điện chạy bằng pin cũng 
thuận tiện như lái một chiếc xe hơi chạy bằng xăng. 
(e) California cũng cần giảm lượng khí thải từ các phương 
tiện có tải trọng trung bình và nặng như xe buýt và xe tải 
cỡ lớn, vốn là nguồn phát thải khí nhà kính và các chất ô 
nhiễm đáng kể, nhất là ở các cộng đồng có thu nhập thấp 
và hoàn cảnh khó khăn. Việc chuyển đổi xe buýt và xe tải 
lớn sang xe điện sẽ làm giảm đáng kể lượng phát thải khí 
nhà kính từ lĩnh vực giao thông vận tải và sẽ làm sạch 
không khí mà tất cả chúng ta đang hít thở. 
(f) Bên cạnh việc giúp tiểu bang chúng ta đạt được mục 
tiêu giảm phát thải khí nhà kính, việc đầu tư vào cơ sở hạ 
tầng sạc xe điện ở tiểu bang sẽ tạo ra hàng nghìn công việc 
xanh, trả lương cao cho người lao động có tay nghề cao. 
(g) Biến đổi khí hậu và thảm họa cháy rừng có mối liên 
hệ chặt chẽ với nhau. Biến đổi khí hậu ngày càng tệ sẽ 
khiến cháy rừng trở nên tồi tệ hơn, từ đó thải ra nhiều 
khí thải cacbon gây biến đổi khí hậu vào không khí. 
Tình trạng cháy rừng leo thang ở California đang cản 
trở cuộc chiến chống biến đổi khí hậu của tiểu bang 
chúng ta. Chỉ tính riêng trong năm 2020, cháy rừng đã 
thải ra lượng khí nhà kính tương đương với hơn 24 triệu 
chiếc xe hơi. Cháy rừng hiện nay ở California thải ra 
nhiều khí nhà kính hơn cả các nhà máy điện. 
(h) Phân mục này dành các nguồn lực bổ sung đặc biệt 
cho nỗ lực ngăn chặn các vụ cháy rừng thảm khốc 
trong tương lai và dập tắt chúng sớm hơn, trước khi 
chúng gây thêm thiệt hại cho các mục tiêu về khí hậu, 
nền kinh tế, nhà cửa và cộng đồng cũng như sức khỏe 
gia đình của chúng ta. 

nhân	mãn	tính	hoặc	điều	trị	và	chăm	sóc	bệnh	nhân	
lọc	thận	xuất	hiện	trên	cùng	một	lá	phiếu	bầu	cử	toàn	
tiểu	bang,	dự	luật	tiên	khởi	hay	các	dự	luật	tiên	khởi	
kia	sẽ	được	coi	 là	mâu	thuẫn	với	dự	 luật	này.	Trong	
trường	hợp	dự	luật	tiên	khởi	này	nhận	được	số	phiếu	
ủng	hộ	cao	nhất,	các	điều	khoản	của	dự	luật	này	sẽ	
được	ưu	tiên	áp	dụng	toàn	bộ	và	các	điều	khoản	của	
dự	 luật	 tiên	 khởi	 hay	 các	 dự	 luật	 tiên	 khởi	 kia	 sẽ	
không	có	giá	trị	và	mất	hiệu	lực.	
(b) Nếu	dự	luật	tiên	khởi	này	được	cử	tri	phê	chuẩn	
nhưng	bị	một	dự	luật	lá	phiếu	mâu	thuẫn	bất	kỳ	được	
cử	 tri	 phê	 chuẩn	 thay	 thế	 toàn	 bộ	 hoặc	 một	 phần	
trong	cùng	cuộc	bỏ	phiếu	và	dự	 luật	mâu	 thuẫn	đó	
sau	này	bị	coi	là	vô	hiệu,	thì	dự	luật	này	sẽ	có	giá	trị	
tự	thi	hành	và	được	trao	hiệu	lực	đầy	đủ.	
MỤC. 12. Các	 điều	 khoản	 của	 đạo	 luật	 này	 có	 thể	
tách	rời.	Nếu	bất	kỳ	điều	khoản	nào	của	đạo	luật	này	
hoặc	cách	áp	dụng	đạo	luật	bị	vô	hiệu,	sự	vô	hiệu	đó	
sẽ	không	ảnh	hưởng	đến	các	điều	khoản	còn	 lại	của	
đạo	luật	hoặc	bất	kỳ	cách	áp	dụng	nào	có	thể	có	hiệu	
lực	mà	không	cần	điều	khoản	hoặc	cách	áp	dụng	vô	
hiệu	đó.	Người	dân	của	Tiểu	Bang	California	theo	đây	
tuyên	bố	rằng	họ	đã	thông	qua	đạo	luật	này	và	mỗi	và	
mọi	phần,	mục,	tiểu	phân	mục,	đoạn,	điều	khoản,	câu,	
cụm	từ,	từ	và	cách	áp	dụng	không	bị	tuyên	bố	là	bất	
hợp	lệ	hoặc	trái	với	hiến	pháp	mà	không	liên	quan	đến	
bất	kỳ	phần	nào	của	đạo	luật	này	hoặc	cách	áp	dụng	
đạo	luật	này	sau	đó	sẽ	bị	tuyên	bố	là	bất	hợp	lệ.	

DỰ LUẬT 30 
Dự	luật	 tiên	khởi	được	trình	 lên	người	dân	theo	các	
điều	 khoản	 của	 Mục	 8,	 Điều	 Khoản	 II,	 Hiến	 Pháp	
California.	
Dự	luật	tiên	khởi	này	bổ	sung	các	mục	vào	Bộ	Luật	Nguồn	
Tài	Nguyên	Công	Cộng	và	Bộ	Luật	Thu	Nhập	và	Thuế	Vụ;	
do	đó,	các	điều	khoản	mới	đề	xuất	bổ	sung	được	in	bằng	
chữ nghiêng	để	cho	biết	đây	là	quy	định	mới.	

ĐIỀU LUẬT ĐƯỢC KIẾN NGHỊ
MỤC	 1. Phân	 Mục	 47	 	 (bắt	 đầu	 với	 Mục	 80200)	 được	
thêm	vào	Bộ	Luật	Nguồn	Tài	Nguyên	Công	Cộng,	như	sau:

PHÂN MỤC 47. CẮT GIẢM VÀ HẠN CHẾ 
CÁC NGUỒN CHÍNH PHÁT SINH 

PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH 
Chương 1. Đạo Luật Xe Sạch và Không Khí Sạch

Điều Khoản 1. Tiêu Đề, Kết Luận và Tuyên Bố, Phần 
Trình Bày Mục Đích

80200. Tiêu Đề 
Phân mục này sẽ được gọi và có thể trích dẫn là Đạo 
Luật Xe Sạch và Không Khí Sạch. 
80201. Kết Luận và Tuyên Bố
Người dân Tiểu Bang California kết luận và tuyên bố tất 
cả những điều sau đây: 
(a) Biến đổi khí hậu đã và đang gây ra tác động đáng lo 
ngại đối với California. Tiểu bang của chúng ta đang 
phải chứng kiến ngày càng nhiều trận cháy rừng và đợt 
hạn hán kỷ lục làm hủy hoại chất lượng không khí của 
chúng ta, hủy hoại vẻ đẹp thiên nhiên mang tính biểu 
tượng của California, hủy hoại tài sản, làm tổn hại nền 
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80202. Phần Trình Bày Mục Đích
Mục đích của phân mục này là nhằm giảm phát thải từ 
giao thông vận tải và cháy rừng, hai trong số các nguồn 
phát thải khí nhà kính chính của tiểu bang, thông qua 
đầu tư công vào công tác điện khí hóa các phương tiện 
được sử dụng ở California và cải thiện công tác việc 
ngăn chặn và dập tắt thảm họa cháy rừng, đồng thời 
cải thiện chất lượng không khí của chúng ta trong quá 
trình này. 
Điều Khoản 2. Ngân Quỹ Tín Thác Xe Sạch và Không 

Khí Sạch
80203. Lập Ngân Quỹ Tín Thác Xe Sạch và Không Khí Sạch
(a) Theo đây, Ngân Quỹ Tín Thác Xe Sạch và Không Khí 
Sạch được thành lập trong Ngân Khố Tiểu Bang. 
(b) Không kể bất kỳ luật nào khác, tất cả những điều 
sau đây sẽ áp dụng: 
(1) Đây là ngân quỹ đặc biệt, tách biệt hoàn toàn với 
Ngân Quỹ Chung hoặc bất kỳ ngân quỹ hay tài khoản 
tiểu bang nào khác. 
(2) Theo đây, ngân quỹ này và mọi ngân quỹ phụ và tài 
khoản trong quỹ được trình bày là ngân quỹ ủy thác, 
ngân quỹ phụ ủy thác hoặc tài khoản ủy thác. 
(c) Trừ khi có quy định rõ ràng trong phân mục này, các 
khoản tiền được gửi vào, hoặc yêu cầu phải gửi vào, 
ngân quỹ và bất kỳ khoản lãi nào thu được từ những 
khoản tiền đó, sẽ không được vay, cho vay hoặc chuyển 
giao bằng cách khác, dù là lâu dài hay tạm thời, cho 
Ngân Quỹ Chung hoặc các ngân quỹ khác trong Ngân 
Khố Tiểu Bang. Tiền gửi vào ngân quỹ và bất kỳ ngân quỹ 
phụ hay tài khoản nào trong ngân quỹ, bao gồm mọi 
khoản lãi kiếm được từ khoản tiền đó, chỉ được sử dụng 
cho các mục đích cụ thể đã nêu trong phân mục này. 
Không được thực hiện bất kỳ hành động nào làm thay 
đổi vĩnh viễn hoặc tạm thời tình trạng của ngân quỹ dưới 
tư cách là ngân quỹ tín thác và ngân quỹ đặc biệt, hoặc 
vay, chuyển tiền hay điều dụng tiền trong ngân quỹ, hoặc 
tiền được yêu cầu gửi vào ngân quỹ, theo phương thức 
không được quy định trong phân mục này. 
80204. Giám Sát Ngân Quỹ và Trách Nhiệm
(a) Người dân của Tiểu Bang California theo đây tuyên 
bố mục đích tuyệt đối của số tiền được gửi vào ngân 
quỹ là sử dụng để hỗ trợ các mục đích nêu trong phân 
mục mà không bị chậm trễ hoặc gián đoạn. Mục đích 
của mục này là cung cấp cơ chế giám sát và trách 
nhiệm giải trình để đảm bảo rằng mong muốn của 
người dân được thực hiện. 
(b) (1) Bộ Trưởng Tư Pháp phải khẩn trương điều tra và 
nộp đơn đăng ký thực hiện phạt tiền và hình phạt dân 
sự hoặc hình sự đối với bất kỳ hành vi lạm dụng hoặc 
sử dụng trái phép nào đối với số tiền được gửi vào cũng 
như được điều dụng từ ngân quỹ hay bất kỳ ngân quỹ 
phụ hoặc tài khoản nào trong ngân quỹ. 
(2) Bên cạnh bất kỳ biện pháp khắc phục nào khác có 
sẵn theo pháp luật, nếu bất kỳ người nào nhận số tiền 
được cung cấp theo phân mục này bị phán quyết hành, 
quyết định hay quyết nghị tư pháp hoặc hành chính 
cuối cùng là đã cố ý hoặc biết mà vẫn sử dụng số tiền 
đó theo cách không được phân mục này hoặc các quy 
định khác được thông qua theo phân mục này cho 

(i) Ngoài việc là nguồn phát thải khí nhà kính chính, 
giao thông vận tải và cháy rừng còn gây ô nhiễm trực 
tiếp tới không khí của chúng ta bằng bụi và khói, khiến 
chất lượng không khí xấu đi và đe dọa sức khỏe cũng 
như chất lượng cuộc sống của chúng ta. Hơn 90 phần 
trăm người dân California hiện hít thở mức ô nhiễm 
không khí không tốt cho sức khỏe vào một số thời điểm 
trong năm. Bảy trong số 10 thành phố mù khói nhất ở 
Hoa Kỳ là ở California. Tình trạng cháy rừng thảm khốc 
xảy ra ngày càng phổ biến không những gây tổn hại tới 
tính mạng và tài sản mà còn làm xấu đi đáng kể chất 
lượng không khí trên toàn tiểu bang. Kể từ năm 2016, 
số ngày mù khói không tốt cho sức khỏe đã tăng 
230 phần trăm ở Los Angeles và San Diego và 400phần 
trăm ở San Jose. Khói từ cháy rừng là một hỗn hợp phức 
tạp gồm nhiều chất gây ô nhiễm không khí, không tốt 
cho sức khỏe khi hít phải và có thể đặc biệt nguy hiểm 
đối với trẻ em, người già, phụ nữ mang thai và những 
người bị bệnh tim hoặc hô hấp. Giảm phát thải khí nhà 
kính từ giao thông vận tải và cháy rừng có ý nghĩa đặc 
biệt quan trọng vì việc này có thêm lợi ích là làm sạch 
chất lượng không khí của tiểu bang chúng ta. 
(j) Tương lai của tiểu bang chúng ta và khả năng đáp ứng 
các mục tiêu về khí hậu cũng như cải thiện chất lượng 
không khí trong quá trình này phụ thuộc vào lĩnh vực giao 
thông vận tải sạch hơn và ít có cháy rừng thảm khốc hơn. 
Nhưng không phải ai cũng chi trả một phần công bằng. 
Người giàu lợi dụng lỗ hổng trong mã số thuế để tránh 
phải chi trả cho dịch vụ công ở tiểu bang của chúng ta, 
điều này khiến người dân California thu nhập thấp và 
trung bình phải chi trả nhiều hơn để tạo ra sự khác biệt. 
(k) Phân mục này đòi hỏi phần đóng góp công bằng từ các 
đối tượng có thu nhập cao nhất để tài trợ cho khoản đầu tư 
công nhiều thế hệ nhằm đáp ứng các mục tiêu về biến đổi 
khí hậu của chúng ta thông qua lĩnh vực giao thông sạch 
hơn và nỗ lực ngăn chặn và dập tắt các vụ cháy rừng thảm 
khốc. Cụ thể, các khoản đầu tư nâng cao khả năng tiếp cận 
xe điện và hạ tầng sạc xe điện cho tất cả người dân 
California và những cải tiến trong việc ngăn chặn và dập tắt 
các vụ cháy rừng thảm khốc sẽ tạo ra những lợi ích về kinh 
tế và môi trường chưa từng có cho tiểu bang của chúng ta. 
(l)  Cùng với xe điện, còn có các xe không phát thải khác 
như xe chạy bằng pin nhiên liệu hydro. Các loại xe này 
có ứng dụng cho cả xe chở khách và xe tải trọng vừa và 
nặng như xe buýt, xe chở rác và xe tải trọng lớn. Dự luật 
này tiếp tục giảm phát thải khí nhà kính bằng cách 
cung cấp thêm nguồn tài nguyên để giúp người dân 
California chi trả cho những loại xe này và phát triển cơ 
sở hạ tầng cần thiết để sạc và nạp nhiên liệu cho chúng. 
(m) Khi California tiếp tục hướng tới mục tiêu đạt 100 
phần trăm sản lượng điện sạch, việc triển khai xe điện 
và cơ sở hạ tầng sạc xe điện trên quy mô lớn có thể dẫn 
đến một mạng lưới điện mạnh hơn và đáng tin cậy hơn, 
đồng thời giảm giá điện và giảm phát thải khí nhà kính. 
Vì xe điện có thể được sạc khi còn công suất thừa trên 
lưới điện và khi có nguồn điện sạch dồi dào, chúng có 
thể nâng cao hiệu suất sử dụng và vận hành của hệ 
thống, giảm giá điện vì lợi ích của tất cả khách hàng sử 
dụng điện. Phân mục này yêu cầu các cơ quan tiểu 
bang phải ưu tiên tính bền vững và khả năng phục hồi 
của lưới điên. 
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(a) Tất cả các khoản tiền trong Ngân Quỹ Phụ cho Kế 
Hoạch Đầu Tư Cơ Sở Hạ Tầng ZEV cho ủy ban chỉ dùng cho 
mục đích nêu trong Chương 2 (bắt đầu từ Mục 80210).  
(b) Tất cả các khoản tiền trong Ngân Quỹ Phụ cho ZEV và 
Phương Tiện Sạch cho hội đồng tiểu bạng chỉ dùng cho 
mục đích nêu trong Chương 3 (bắt đầu từ Mục 80217). 
(c) Tất cả các khoản tiền trong Ngân Quỹ Phụ Giảm Phát 
Thải Khí Nhà Kính Do Cháy Rừng cho bộ chỉ dùng cho 
mục đích nêu trong Chương 4 (bắt đầu từ Mục 80223). 
80207. Quản Trị
(a) (1) Ủy ban, bộ, hội đồng tiểu bang và bất kỳ cơ 
quan chính quyền địa phương hoặc tiểu bang nào khác 
nhận tiền từ ngân quỹ, sẽ sử dụng không quá 5 phần 
trăm số tiền trong bất kỳ ngân quỹ phụ hoặc tài khoản 
nào trong ngân quỹ, hoặc số tiền nhận được từ bất kỳ 
ngân quỹ phụ hoặc tài khoản nào trong ngân quỹ, để 
trang trải chi phí quản lý hành chính. 
(2) Theo mục đích của tiểu phân mục này, "chi phí hành 
chính" không bao gồm chi phí cho hoạt động tiếp cận 
cộng đồng. 
(b) Ủy ban, bộ và hội đồng tiểu bang sẽ chi tiêu và phân 
phối tiền trong Ngân Quỹ Phụ cho Kế Hoạch Đầu Tư Cơ 
Sở Hạ Tầng ZEV, Ngân Quỹ cho ZEV và Phương Tiện 
Sạch, Ngân Quỹ Phụ Giảm Phát Thải Khí Nhà Kính Do 
Cháy Rừng và bất kỳ tài khoản nào trong đó, từ ngày 1 
tháng 7 đến ngày 30 tháng 6 của năm tài chính. Các 
chương trình được thành lập theo phân mục này sẽ 
được lập ngân quỹ và tài trợ vào cùng một năm tài 
chính từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 30 tháng 6. 
(c) Khi thiết kế các chương trình và xác định phân bổ ngân 
quỹ theo yêu cầu của phân mục này, ủy ban, bộ và hội 
đồng tiểu bang sẽ tham khảo ý kiến của các cơ quan địa 
phương, khu vực, tiểu bang và liên bang thích hợp khác. 
(d) Tiền trong ngân quỹ sẽ không được sử dụng theo 
cách mà cho phép các tổng công ty điện nhà nước thực 
hiện bất kỳ điều nào sau đây:
(1) Tránh các khoản đầu tư bằng Mỹ kim của cổ đông 
mà họ bắt buộc phải thực hiện về mặt pháp lý.
(2) Kiếm lợi nhuận từ các khoản đầu tư công được tài 
trợ bởi phân mục này mà có tác động khiến cho hệ 
thống điện trở nên an toàn hơn. 
(e) Để theo dõi nhanh các nỗ lực nhằm giảm phát thải 
khí nhà kính từ giao thông vận tải và cháy rừng, ủy ban, 
bộ và hội đồng tiểu bang sẽ cố gắng hết sức để bắt đầu 
trao các khoản khuyến khích tài chính và thực hiện các 
khoản chi tiêu như quy định trong phân mục này không 
muộn hơn ngày 1 tháng 1 thứ hai ngày có hiệu lực của 
phân mục này. 
80208. Xử Lý Thu Nhập Gửi vào và Chi Tiêu từ Quỹ
(a) Mục này nhằm đảm bảo khoản đầu tư công lớn 
nhất cho mục đích và đối tượng của phân mục này là 
giảm phát thải khí nhà kính từ hai nguồn khí nhà kính 
chính của tiểu bang là giao thông vận tải và cháy rừng. 
(b) Thu Nhập Ngân Quỹ Ủy Thác Đặc Biệt
(1) Không kể bất kỳ luật nào khác quy định trái ngược, 
khoản thuế áp dụng theo Mục 17044 của Bộ Thu Nhập 

phép, người nhận đó sẽ vĩnh viễn không đủ điều kiện 
nhận các khoản tiền bổ sung được cung cấp theo phân 
mục này. Theo mục đích của đoạn này, "người nhận 
tiền" sẽ không bao gồm cơ quan tiểu bang hay bộ nhận 
khoản phân bổ liên tục theo phân mục này. 
(3) Bất kỳ khoản phạt nào mà Bộ Trưởng Tư Pháp thu 
về theo tiểu phân mục này sẽ được Bộ Trưởng Tư Pháp 
giữ lại. 
(c) Kiểm Toán Viên của Tiểu Bang California không theo 
chính đảng sẽ tiến hành kiểm toán tài chính độc lập hai 
năm một lần đối với các chương trình nhận tiền từ ngân 
quỹ. Kiểm Toán Viên của Tiểu Bang California sẽ báo 
cáo kết quả cho Thống Đốc và cả hai viện của Cơ Quan 
Lập Pháp, đồng thời sẽ công bố các nội dung này trên 
trang mạng internet của mình. 
(d) Cứ bốn năm một lần, Kiểm Soát Viên sẽ tiến hành 
đánh giá kết quả hoạt động của các chương trình được 
tài trợ bằng tiền từ ngân quỹ để đảm bảo số tiền được 
giải ngân và sử dụng chỉ để phục vụ theo mục đích của 
phân mục này, sẽ báo cáo kết quả cho Thống Đốc, Cơ 
Quan Lập Pháp và sẽ thông báo các kết luận cho công 
chúng trên trang web nội bộ của mình. 
(e) (1) Kiểm Toán Viên của Tiểu Bang California và Kiểm 
Soát Viên sẽ được trích quỹ riêng hoàn trả cho các chi 
phí thực tế phát sinh khi thực hiện các cuộc kiểm toán 
tài chính theo yêu cầu của tiểu phân mục (c) và kiểm 
toán thực hiện theo yêu cầu của tiểu phân mục (d), với 
số tiền không vượt quá sáu trăm nghìn mỹ kim 
($600.000) cho mỗi cuộc kiểm toán. 
(2) Giới hạn tối đa sáu trăm nghìn mỹ kim ($600,000) 
cho mỗi cuộc kiểm toán sẽ được điều chỉnh hàng năm 
cho thích hợp nếu có sự gia tăng lạm phát nào được thể 
hiện bởi Chỉ Số Giá Tiêu Dùng cho Tất Cả Người Tiêu 
Dùng Thành Thị (CPI-U). Văn phòng Thủ Quỹ sẽ tính toán 
và công bố các điều chỉnh theo yêu cầu của đoạn này. 
80205. Ngân Quỹ Phụ trong Ngân Quỹ
Sau khi khấu trừ và chuyển các khoản tiền cần thiết 
theo Mục 80204 cho cuộc kiểm toán tài chính của Kiểm 
Toán Viên Tiểu Bang California và kiểm toán hoạt động 
của Kiểm Soát Viên, Kiểm Soát Viên sẽ phân bổ và 
chuyển số tiền còn lại trong ngân quỹ vào các ngân quỹ 
phụ sau đây với số tiền sau: 
(a) Ba mươi lăm phần trăm vào Ngân Quỹ Phụ cho Kế 
Hoạch Đầu Tư Cơ Sở Hạ Tầng ZEV được lập trong ngân 
quỹ theo đây. 
(b) Bốn mươi lăm phần trăm vào Ngân Quỹ cho ZEV và 
Phương Tiện Sạch được lập trong ngân quỹ theo đây. 
(c) Hai mươi phần trăm vào Ngân Quỹ Phụ Giảm Phát 
Thải Khí Nhà Kính Do Cháy Rừng được lập trong ngân 
quỹ theo đây. 
80206. Phân Bổ Tiền Liên Tục vào Ngân Quỹ
Bất kể Mục 13340 của Bộ Luật Chính Quyền và ngoại 
trừ việc thanh toán tiền hoàn thuế, tất cả các khoản tiền 
được gửi vào ngân quỹ phụ được lập trong ngân quỹ 
theo Mục 80205, cùng với tiền lãi thu được từ những 
khoản tiền đó, theo đây sẽ liên tục được phân bổ, bất kể 
năm tài chính, như sau: 
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mục tiêu mô tả trong phân mục này chứ không thay thế 
bất kỳ thu nhập hiện có nào khác cho các mục đích và 
mục tiêu đó. 
(b) Hàng năm, ủy ban, bộ và hội đồng tiểu bang sẽ 
soạn thảo một báo cáo nêu chi tiết về việc có đang tuân 
thủ tiểu phân mục (a) hay không. 
(c) Không kể tiểu phân mục (a), việc cắt giảm hoặc loại 
bỏ ngân quỹ cho Dự Án Hoàn Một Phần Tiền cho Xe Sạch, 
được thành lập như một phần của Chương Trình Cải 
Thiện Chất Lượng Không Khí theo Điều Khoản 3 (bắt đầu 
từ Mục 44274), Chương 8.9, Phần 5, Phân Mục 26 của Bộ 
Luật Sức Khỏe và An Toàn, không vi phạm mục này. 

Chương 2. Chương Trình Hạ Tầng ZEV 
Điều Khoản 1. Mục Đích của Chương

80210. Mục Đích 
Mục đích của chương này là giảm phát thải khí nhà 
kính từ lĩnh vực giao thông vận tải của California 
bằng cách: 
(a) Giúp việc tiếp nhiên liệu cho ZEV trở nên dễ tiếp cận 
và thuận tiện hơn so với việc tiếp nhiên liệu cho xe chạy 
bằng động cơ diesel hoặc xăng đối với mọi cư dân 
California, bất kể họ sống hoặc làm việc ở đâu. 
(b) Thỏa lấp bất kỳ khoảng trống nào về cơ sở hạ tầng 
ZEV hoặc lưới điện trong tiểu bang được ủy ban xác 
định theo Mục 25229 hoặc phân tích của cơ quan tiểu 
bang có liên quan khác để đảm bảo rằng cư dân 
California có thể cấp nhiên liệu cho ZEV ở nơi họ sống, 
làm việc và vui chơi. 
(c) Tăng cường khả năng tiếp cận cho các cộng đồng và 
người tiêu dùng có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp 
và thu nhập trung bình đối với cơ sở hạ tầng cấp nhiên 
liệu cho ZEV chở khách, đồng thời tăng cường bố trí cơ 
sở hạ tầng ZEV chở khách tại các cộng đồng và với 
người tiêu dùng đó để giảm phát thải khí nhà kính, 
nâng cao chất lượng không khí và thúc đẩy lợi ích tổng 
thể cho cộng đồng và người tiêu dùng. 
(d) Đảm bảo lưới điện của tiểu bang sẵn sàng cho 
tương lai sử dụng phương tiện sạch, nội dung mà phân 
mục này sẽ thúc đẩy. 
(e) Đạt được mức giảm phát thải khí nhà kính trong khi 
tối đa hóa sản xuất trong nước và tăng trưởng việc làm 
chất lượng cao ở California. 

Điều Khoản 2. Triển Khai bởi  
Ủy Ban Bảo Tồn và Phát Triển Tài Nguyên Năng 

Lượng Tiểu Bang 
80211. Triển Khai 
(a) Ủy ban sẽ sử dụng số tiền trong Ngân Quỹ Phụ cho 
kế hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng ZEV và các tài khoản 
được thành lập trong ngân quỹ phụ để tài trợ cho việc 
xây dựng, lập kế hoạch, triển khai, vận hành hoặc bảo 
trì các trạm tiếp nhiên liệu ZEV ở tiểu bang này, chương 
trình chứng nhận cho nhân sự lắp đặt trạm tiếp nhiên 
liệu ZEV, cũng như tiếp cận dịch vụ giáo dục công cộng 
cần thiết để đảm bảo cư dân California có nhận thức và 
được giáo dục về cách sử dụng hình thức khuyến khích 
mà chương này quy định. Ủy ban có thể sử dụng tiền 

và Đánh Thuế và thu nhập có được từ việc thu thuế, bao 
gồm cả tiền lãi và tiền phạt nhưng trừ khoản hoàn lại, 
sẽ được gửi vào ngân quỹ, một ngân quỹ đặc biệt và 
ngân quỹ ủy thác tách biệt, không hủy ngang và nằm 
ngoài Ngân Quỹ Chung. Bất kể năm tài chính, số tiền 
trong ngân quỹ liên tục được điều dụng cho các mục 
đích được quy định trong phân mục này. 
(2) Không kể bất kỳ luật nào quy định trái ngược, thuế 
và thu nhập từ việc thu thuế mô tả trong đoạn (1) sẽ 
không được coi là một phần của Ngân Quỹ Chung, vì 
thuật ngữ đó được sử dụng trong Chương 1 (bắt đầu 
với Phần 16300), Phần 2, Phân Mục 4, Tiêu Đề 2 của Bộ 
Luật Chính Quyền, sẽ không được coi là thu nhập của 
Ngân Quỹ Chung cho các mục đích tại Mục 8, Điều 
Khoản XVI của Hiến Pháp California và các quy chế thi 
hành, và sẽ không được coi là “thu nhập của Ngân Quỹ 
Chung”, “thu nhập của tiểu bang”, “tiền” hoặc“ tiền thu 
thuế của Ngân Quỹ Chung” cho mục đích của các tiểu 
phân mục  (a) và (b), Mục 8, Điều Khoản XVI của Hiến 
Pháp California và các quy chế thi hành. 
(c) Điều Dụng Khoản Chi Kinh Phí Vốn và Hoàn Thuế Đủ 
Điều Kiện
(1) Bên cạnh các khoản điều dụng cho dự án kinh phí 
vốn đủ điều kiện mô tả trong Mục 7914 của Bộ Luật 
Chính Quyền, khoản điều dụng cho "dự án kinh phí vốn 
đủ điều kiện" như sử dụng trong tiểu phân mục (d), Mục 
9, Điều Khoản XIII B của Hiến Pháp California, cũng có 
nghĩa là điều dụng cho bất kỳ mục đích nào sau đây, 
không phụ thuộc vào tuổi thọ hay giá trị của tài sản: 
(A) Khoản khuyến khích tài chính hoặc trợ cấp dưới bất 
kỳ hình thức nào đối với trạm nạp nhiên liệu hoặc trạm 
sạc điện cho xe không phát thải theo Chương 2 (bắt đầu 
từ Mục 80210), bao gồm cả việc xây dựng và triển khai. 
(B) Khoản khuyến khích tài chính hoặc trợ cấp dưới bất 
kỳ hình thức nào để mua ZEV hạng nhẹ, hạng trung 
hoặc hạng nặng theo Chương 3 (bắt đầu từ Mục 80217), 
nếu ZEV được mua bởi cơ quan chính quyền tiểu bang 
hoặc địa phương. 
(2) (A) Trong bất kỳ năm tài chính nào mà tiểu bang 
nhận được thu nhập vượt giới hạn phân bổ của tiểu 
bang cho các mục đích tại Điều Khoản XIII B của Hiến 
Pháp California, hoặc trong năm tài chính ngay sau sự 
kiện đó, ủy ban và hội đồng tiểu bang có thể cơ cấu lại 
các khoản khuyến khích tài chính và trợ cấp khác dưới 
bất kỳ hình thức nào được quy định theo Chương 2 (bắt 
đầu từ Mục 80210) và Chương 3 (bắt đầu từ Mục 80217) 
cho cư dân California như một khoản hoàn thuế chỉ 
được chi tiêu cho mục đích nêu trong các chương đó.
(B) Ủy ban và hội đồng tiểu bang sẽ chỉ cơ cấu lại các 
khuyến khích tài chính và trợ cấp khác theo tiểu đoạn 
(A) khi có yêu cầu bằng văn bản của Giám Đốc Tài 
Chính. Ủy ban và hội đồng tiểu bang sẽ phối hợp với Bộ 
Tài Chính để thực hiện đoạn này. 
80209. Không Thay Thế
(a) Ngoại trừ được quy định trong tiểu phân mục (c), 
tiền trong ngân quỹ được dự định sử dụng để tăng 
cường và nâng cao khả năng đạt được các mục đích và 
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(1) Ít nhất 20 phần trăm sẽ được chi cho các chương 
trình, dự án hoặc hoạt động được cho phép bởi Điều 
Khoản 3 (bắt đầu từ Mục 80213) của chương này. 
(2) Ít nhất 10 phần trăm sẽ được chi cho các chương 
trình, dự án hoặc hoạt động được cho phép bởi Điều 
Khoản 4 (bắt đầu từ Mục 80214) của chương này. 
(3) Ít nhất 10 phần trăm sẽ được chi cho các chương 
trình, dự án hoặc hoạt động được cho phép bởi Điều 
Khoản 5 (bắt đầu từ Mục 80215) của chương này. 
(4) Ít nhất 10 phần trăm sẽ được chi cho các chương 
trình, dự án hoặc hoạt động được cho phép bởi Điều 
Khoản 6 (bắt đầu từ Mục 80216) của chương này. 
(d) (1) Vào và sau ngày 1 tháng 7 năm 2026, số dư tối 
đa trong Tài Khoản Tiếp Cận Cơ Sở Hạ Tầng sẽ là 
200 phần trăm số tiền trung bình hàng năm được gửi 
vào tài khoản trong hai năm tài chính ngay trước đó. 
(2) Miễn là Tài Khoản Tiếp Cận Cơ Sở Hạ Tầng bằng 
hoặc cao hơn số dư tối đa, các khoản tiền được yêu cầu 
gửi vào tài khoản đó sẽ được gửi vào Tài Khoản Cơ Sở 
Hạ Tầng Chung.

Điều Khoản 3. Trạm Sạc ZEV  
cho Nhà Ở Nhiều Gia Đình

80213. Trạm Sạc ZEV cho Nhà Ở Nhiều Gia Đình
(a) Khoản tiền trong Tài Khoản Tiếp Cận Cơ Sở Hạ Tầng 
và Tài Khoản Cơ Sở Hạ Tầng Chung sẽ được sử dụng để 
tài trợ cho việc xây dựng, lập kế hoạch, triển khai, vận 
hành hoặc bảo trì các trạm sạc tại hoặc gần các khu 
nhà ở nhiều gia đình để phục vụ cư dân của các khu 
nhà ở nhiều gia đình. 
(b) Khi phân bổ tiền theo mục này, ủy ban sẽ xem xét 
việc cơ sở hạ tầng hoặc hệ thống sạc hỗ trợ vận hành và 
tính hiệu quả về mặt chi phí của lưới điện. 
(c) Khi trao tiền trực tiếp cho các nhà cung cấp bên thứ 
ba phụ trách xây dựng, lập kế hoạch, thiết bị, bảo trì, 
vận hành hoặc lắp đặt trạm sạc, ủy ban sẽ trao tiền dựa 
trên quy trình đấu thầu cạnh tranh. 

Điều Khoản 4. Trạm Sạc ZEV 
cho Nhà Ở Một Gia Đình

80214. Trạm Sạc ZEV cho Nhà Ở Một Gia Đình 
(a) Số tiền trong Tài Khoản Tiếp Cận Cơ Sở Hạ Tầng và 
Tài Khoản Cơ Sở Hạ Tầng Chung sẽ được sử dụng để tài 
trợ cho các trạm sạc và nâng cấp hệ thống điện tại khu 
nhà ở một gia đình như được nêu trong mục này. 
(b) (1) Số tiền mô tả trong tiểu phân mục (a) sẽ được cấp 
dưới hình thức hoàn một phần tiền, trợ cấp cả gói, trợ 
cấp hoặc chi tiêu trực tiếp cho hạng mục điện, bao gồm 
nâng cấp dây dẫn, ống dây hoặc bảng mạch điện và 
mua hoặc lăp đặt hạ tầng sạc hoặc hệ thống sạc cấp 2 
được ủy ban phê duyệt, tại các khu nhà ở một gia đình. 
(2) Khi phân bổ tiền theo mục này, ủy ban sẽ xem xét 
việc cơ sở hạ tầng hoặc hệ thống sạc hỗ trợ vận hành và 
tính hiệu quả về mặt chi phí của lưới điện. 
Điều Khoản 5. Hạ Tầng Cấp Nhiên Liệu Nhanh cho ZEV 

Chở Khách
80215. Hạ Tầng Cấp Nhiên Liệu Nhanh cho ZEV Chở Khách

trong Ngân Quỹ Phụ cho Kế Hoạch Đầu Tư Cơ Sở Hạ 
Tầng ZEV và tài khoản được thiết lập trong ngân quỹ 
phụ, dùng cho các khoản chi tiêu trực tiếp, hoàn một 
phần tiền, trợ cấp, trợ cấp cả gói hoặc cho vay. 
(b) Ủy ban sẽ tham vấn và phối hợp với Ủy Ban Tiện Ích 
Công, tổng công ty điện công liên quan và các công ty 
cổ phần điện lực tại địa phương liên quan để đảm bảo 
hai tiêu chí sau để các mục đích của chương này có thể 
được hoàn thành mà không bị chậm trễ: 
(1) Điện lực lập kế hoạch, thiết kế và xây dựng cơ sở hạ 
tầng cần thiết cho phần việc của điện lực liên quan tới 
công tơ, đồng thời đảm bảo công tác này được cấp vốn 
kịp thời. 
(2) Không có hoạt động nào được làm giảm độ tin cậy 
của lưới điện. 
(c) Ủy ban sẽ dựa trên, nhưng không giới hạn ở, tất cả 
các nguyên tắc sau khi thiết kế bất kỳ chương trình nào 
bằng các ngân quỹ theo chương này. 
(1) Chi phí thấp cho người lái xe để đảm bảo rằng 
người lái xe có cơ hội sạc ZEV ở mức chi phí hợp lý. 
(2) Minh bạch về giá để thúc đẩy minh bạch trong việc 
tính phí hoặc định giá nhiên liệu, cho phép người lái xe 
biết họ sẽ bị tính phí gì khi sạc hoặc đổ xăng trước khi 
đến trạm tiếp nhiên liệu ZEV. 
(3) Độ tin cậy về lâu dài để đảm bảo rằng cơ sở hạ tầng 
sạc hoặc tiếp nhiên liệu ZEV tiếp tục được bảo trì tốt, 
vận hành ổn và khả dụng trong thời gian dài. 
(4) Hỗ trợ lưới điện để đảm bảo rằng người lái xe và đơn 
vị vận hành đội xe được hưởng lợi từ công tác sạc và 
quản lý phụ tải theo cách thức hỗ trợ vận hành lưới điện. 
(5) Lưới điện chắc chắn để đảm bảo rằng lưới điện có 
thể hỗ trợ sạc ZEV, duy trì độ tin cậy và có thể tận dụng 
tính chất linh hoạt của việc lưu trữ năng lượng và phụ 
tải liên quan đến ZEV cố hữu trong pin xe, với sự phối 
hợp của các cơ quan nhà nước có liên quan khác. 
(6) Quyền tiếp cận công bằng để đảm bảo rằng tất cả 
cư dân California đều có thể tiếp cận với nhiên liệu ZEV. 
80212. Tài Khoản
(a) Khoản tiền trong Ngân Quỹ Phụ cho Kế Hoạch Đầu 
Tư Cơ Sở Hạ Tầng ZEV sẽ được gửi vào các tài khoản sau 
mà được thành lập trong ngân quỹ phụ theo đây:6 
(1) Ngoại trừ quy định trong tiểu phân mục (d), 
50 phần trăm vào Tài Khoản Tiếp Cận Cơ Sở Hạ Tầng. 
(2) Sau khi gửi vào Tài Khoản Tiếp Cận Cơ Sở Hạ Tầng 
theo đoạn (1), số tiền còn lại sẽ được gửi vào Tài Khoản 
Cơ Sở Hạ Tầng Chung. 
(b) Tiền trong Tài Khoản Tiếp Cận Cơ Sở Hạ Tầng sẽ chỉ 
được dành riêng cho các dự án và hoạt động, cũng như 
vì lợi ích của người dân, trong các cộng đồng có thu 
nhập thấp và hoàn cảnh khó khăn. 
(c) Trong ít nhất 5 năm tài chính liên tiếp bắt đầu từ 
ngày 1 tháng 7 năm 2023, ủy ban sẽ đảm bảo rằng các 
khoản chi tiêu tối thiểu sau được đáp ứng cho các 
khoản tiền trong cả Tài Khoản Tiếp Cận Cơ Sở Hạ Tầng 
và Tài Khoản Cơ Sở Hạ Tầng Chung: 
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trung và hạng nặng, bảo trì, vận hành hoặc lắp đặt, ủy 
ban sẽ trao tiền dựa trên quy trình đấu thầu cạnh tranh. 
(e) Tiểu bang sẽ cung cấp các khu bất động sản thuộc 
sở hữu của tiểu bang làm địa điểm để lắp đặt cơ sở hạ 
tầng cấp nhiên liệu cho ZEV hạng trung và hạng nặng 
nếu thấy khả thi, hợp lý, hiệu quả về chi phí và sẽ thúc 
đẩy các mục đích tại phân mục này. 

Chương 3. Chương Trình ZEV Hợp Túi Tiền 
Điều Khoản 1. Mục Đích của Chương

80217. Mục Đích
Mục đích của chương này là giảm phát thải khí nhà 
kính từ lĩnh vực giao thông vận tải của California bằng 
cách thực hiện tất cả những điều sau: 
(a) Giúp cho tất cả cư dân California có thể tiếp cận và 
chi trả cho ZEV. 
(b) Chuyển đổi các loại xe chở khách, vốn là nguồn phát 
thải GHG lớn nhất của bang, thành ZEV nhanh nhất có thể. 
(c) Chuyển đổi xe hạng trung, hạng nặng và xe địa hình 
sang ZEV với trọng tâm là mang lại lợi ích cho chất lượng 
không khí ở các cộng đồng có thu nhập thấp và hoàn 
cảnh khó khăn, đồng thời giảm phát thải khí nhà kính. 
(d) Tăng khả năng tiếp cận với các lựa chọn di chuyển sạch 
không phát thải mà không yêu cầu quyền sở hữu ô tô. 
(c) Tăng cường khả năng tiếp cận và chi trả cho các 
cộng đồng và người tiêu dùng thu thập trung bình, thu 
nhập thấp và có hoàn cảnh khó khăn đối với ZEV, để 
tăng cường bố trí ZEV tại các cộng đồng và với người 
tiêu dùng đó để giảm phát thải khí nhà kính, nâng cao 
chất lượng không khí và thúc đẩy lợi ích tổng thể cho 
cộng đồng và người tiêu dùng. 
(f) Chuyển đổi các loại xe chở khách dùng cho mục đích 
chuyên dụng sang ZEV càng nhanh càng tốt để giảm 
phát thải khí nhà kính nhanh nhất có thể. 
(g) Tối đa hóa sản xuất trong nước và tăng trưởng việc 
làm chất lượng cao ở California. 

Điều Khoản 2. Triển Khai bởi  
Hội Đồng Tài Nguyên Không Khí Tiểu Bang

80218. Triển Khai
(a) Hội đồng tiểu bang sẽ sử dụng số tiền trong Ngân 
Quỹ Phụ cho ZEV và Phương Tiện Sạch và các tài khoản 
được thành lập trong ngân quỹ phụ để chi cho số tiền 
hoàn một phần, cho vay, trợ cấp cả gói, trợ cấp và các 
ưu đãi tài chính khác cho chương trình được cho phép 
theo chương này, cũng như nỗ lực tiếp cận giáo dục cần 
thiết để đảm bảo cư dân California có nhận thức và 
được giáo dục về cách sử dụng các chương trình đó. 
(b) Phương tiện vận tải hành khách là nguồn phát thải 
khí nhà kính đơn lẻ lớn nhất ở tiểu bang này. Để giảm khí 
nhà kính từ các phương tiện chở khách một cách hiệu 
quả, hội đồng tiểu bang phải đảm bảo rằng, trong ít 
nhất 5 năm tài chính liên tiếp bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 
năm 2023, ít nhất 2/3 tổng số tiền gửi vào Ngân Quỹ Phụ 
cho ZEV và Phương Tiện Sạch sẽ được phân bổ cho các 
dự án, chương trình, mục đích và hoạt động hỗ trợ việc 
triển khai ZEV chở khách hoạt động ở tiểu bang này. 

(a) Số tiền trong Tài Khoản Tiếp Cận Cơ Sở Hạ Tầng và 
Tài Khoản Cơ Sở Hạ Tầng Chung sẽ được sử dụng để tài 
trợ cho việc triển khai cơ sở hạ tầng cấp nhiên liệu 
nhanh cho ZEV chở khách như được nêu trong mục này. 
(b) (1) Số tiền mô tả trong tiểu phân mục (a) sẽ được cấp 
dưới hình thức hoàn một phần tiền, trợ cấp cả gói, trợ cấp, 
khoản vay được trợ cấp hoặc chi tiêu trực tiếp để triển khai 
hạ tầng cấp nhiên liệu nhanh cho ZEV chở khách. 
(2) Ủy ban sẽ ưu tiên phân bổ cho dự án tại các cộng 
đồng có thu nhập thấp và hoàn cảnh khó khăn, địa 
điểm gần các khu nhà ở nhiều gia đình mà cơ sở hạ 
tầng sạc tại chỗ không thể phục vụ được, trung tâm 
thành phố, sân bay và các địa điểm khác mà ủy ban xác 
định không được phục vụ tốt bởi cơ sở hạ tầng cấp 
nhiên liệu nhanh cho ZEV chở khách. Ngoài ra, ủy ban 
có thể ưu tiên phân bổ cho dự án tại các vị trí cơ sở hạ 
tầng quan trọng dọc theo các tuyến đường thoát hiểm. 
(c) Tiểu Bang California sẽ làm việc với chính quyền địa 
phương để ưu tiên và theo dõi nhanh, ở mức tối đa có 
thể, việc cấp phép và phân vùng lắp đặt cơ sở hạ tầng 
cấp nhiên liệu nhanh cho ZEV chở khách nhằm hạn chế 
thời gian cần thiết để đưa các trạm cấp nhiên liệu đó đi 
vào vận hành. 
(d) Khi trao tiền trực tiếp cho các nhà cung cấp bên thứ 
ba phụ trách thiết bị trạm cấp nhiên liệu nhanh, bảo trì, 
vận hành hoặc lắp đặt, ủy ban sẽ trao tiền dựa trên quy 
trình đấu thầu cạnh tranh. 
(e) Tiểu bang sẽ cung cấp các khu bất động sản thuộc 
sở hữu của tiểu bang làm địa điểm để lắp đặt cơ sở hạ 
tầng cấp nhiên liệu nhanh cho ZEV chờ khách nếu thấy 
khả thi, hợp lý, hiệu quả về chi phí và sẽ thúc đẩy các 
mục đích tại phân mục này. 
Điều Khoản 6. Cơ Sở Hạ Tầng Cấp Nhiên Liệu cho ZEV 

Hạng Trung và Hạng Nặng
80216. Cơ Sở Hạ Tầng Cấp Nhiên Liệu cho ZEV Hạng 
Trung và Hạng Nặng
(a) Số tiền trong Tài Khoản Tiếp Cận Cơ Sở Hạ Tầng và Tài 
Khoản Cơ Sở Hạ Tầng Chung sẽ được sử dụng để tài trợ 
cho việc triển khai cơ sở hạ tầng cấp nhiên liệu cho ZEV 
hạng trung và hạng nặng như được nêu trong mục này. 
(b) (1) Số tiền mô tả trong tiểu phân mục (a) sẽ được 
cấp dưới hình thức hoàn một phần tiền, trợ cấp cả gói, 
trợ cấp, khoản vay được trợ cấp hoặc chi tiêu trực tiếp 
để triển khai hạ tầng cấp nhiên liệu cho ZEV hạng trung 
và hạng nặng. 
(2) Ủy ban sẽ ưu tiên phân bổ cho dự án tại các địa điểm 
mà ủy ban xác định không được phục vụ tốt bởi cơ sở hạ 
tầng cấp nhiên liệu cho ZEV hạng trung và hạng nặng. 
(c) Tiểu Bang California sẽ làm việc với chính quyền địa 
phương để ưu tiên và theo dõi nhanh, ở mức tối đa có 
thể, việc cấp phép và phân vùng lắp đặt cơ sở hạ tầng 
cấp nhiên liệu cho ZEV hạng trung và hạng nặng nhằm 
hạn chế thời gian cần thiết để đưa cơ sở hạ tầng cấp 
nhiên liệu đó đi vào vận hành. 
(d) Khi trao tiền trực tiếp cho các nhà cung cấp bên thứ 
ba phụ trách thiết bị trạm cấp nhiên liệu cho ZEV hạng 



30

NỘI DUNG CÁC ĐIỀU LUẬT ĐƯỢC KIẾN NGHỊ DỰ LUẬT 30 TIẾP TỤC

Nội	Dung	Các	Điều	Luật	Được	Kiến	Nghị | 117

(g) Mang đến các lợi ích về chất lượng không khí tại địa 
phương cho cộng đồng chịu áp lực từ ô nhiễm động cơ 
diesel, bên cạnh việc giảm phát thải khí nhà kính. 
(h) Tăng khả năng tiếp cận với các lựa chọn di chuyển 
sạch, bao gồm, nhưng không giới hạn ở: 
(1) Xe đạp điện. 
(2) Đi chung xe đạp. 
(3) Làn đường được bảo vệ cho xe đạp. 
(4) Lối rẽ giao thông. 
(i) Cung cấp các hình thức khuyến khích tài chính theo 
Điều Khoản 4 (bắt đầu từ Mục 80221). 

Điều Khoản 4. Chương Trình Khuyến Khích Mua ZEV  
Chở Khách, Mới Xuất Xưởng 

80221. Chương Trình Khuyến Khích Mua ZEV Chở 
Khách, Mới Xuất Xưởng 
(a) (1) Hội đồng tiểu bang sẽ thành lập một chương 
trình khuyến khích mua ZEV mới xuất xưởng theo điều 
khoản này. 
(2) Số tiền trong Tài Khoản Chung cho ZEV sẽ được sử 
dụng để chi cho số tiền hoàn một phần, phụ cấp, trợ 
cấp và các hình thức khuyến khích tài chính khác do hội 
đồng tiểu bang xác định cho tất cả cư dân California để 
mua hoặc thuê ZEV mới xuất xưởng, như quy định trong 
mục này. Số tiền trong Tài Khoản Vốn Chủ Sở Hữu ZEV 
và Chất Lượng Không Khí cũng có thể được sử dụng cho 
mục đích này. 
(b) Khi giải ngân tiền theo mục này, hội đồng tiểu bang 
sẽ ưu tiên cho đơn đăng ký theo thứ tự sau: 
(1) Đơn đăng ký của cư dân California được mô tả 
trong đoạn (1), tiểu phân mục (a) của Mục 80228. 
(2) Đơn đăng ký của cư dân California được mô tả 
trong đoạn (2) và (3), tiểu phân mục (a) của Mục 80228 
đối với ZEV chở khách chuyên dụng. 
(3) Đơn đăng ký của cư dân California được mô tả 
trong đoạn (2) và (3), tiểu phân mục (a) của Mục 80228. 
(c) (1) Cư dân California được mô tả trong đoạn (1), 
tiểu phân mục (a) của Mục 80228 sẽ đủ điều kiện được 
hoàn một phần tiền tại điểm bán hàng khi mua hoặc 
thuê ZEV mới xuất xưởng. Số tiền hoàn một phần sẽ có 
thể được chuyển cho đại lý ô tô được cấp phép và các tổ 
chức tài trợ khác.
(2) Số tiền hoàn một phần và tính đủ điều kiện cho cư 
dân California mô tả trong đoạn (1) của tiểu phân mục 
này sẽ do hội đồng tiểu bang xác định. Khi xác định số 
tiền hoàn một phần và tính đủ điều kiện, hội đồng tiểu 
bang sẽ ưu tiên cho việc tối đa hóa số lượng cư dân 
California có khả năng chi trả để thuê hoặc mua ZEV 
mới xuất xưởng nhờ mục này. 
(d) (1) Cư dân California mô tả trong đoạn (2) và (3), 
tiểu phân mục (a) của Mục 80228 sẽ đủ điều kiện được 
hoàn một phần tiền tại điểm bán hàng cho mỗi chiếc xe 
đã mua, phần này tính vào tiền mua hoặc thuê ZEV mới 
xuất xưởng để sử dụng ở California. Số tiền hoàn một 
phần được cấp theo tiểu phân mục này sẽ được chi từ 
Tài Khoản Chung cho ZEV. 

80219. Tài Khoản
(a) Ngoại trừ quy định trong tiểu phân mục (c) này, 
khoản tiền trong Ngân Quỹ Phụ cho ZEV và Phương Tiện 
Sạch được gửi vào các tài khoản được thành lập trong 
ngân quỹ phụ theo đây như sau: 
(1) Năm mươi phần trăm vào Tài Khoản Vốn Chủ Sở 
Hữu ZEV và Chất Lượng Không Khí. 
(2) 55 phần trăm vào Tài Khoản Chung cho ZEV. 
(b) Tiền trong Tài Khoản Vốn Chủ Sở Hữu ZEV và Chất 
Lượng Không Khí sẽ được phân bổ cho các chương trình 
tài trợ chủ yếu mang lại lợi ích cho người sống trong 
các cộng đồng có thu nhập thấp và hoàn cảnh khó 
khăn. Chương trình đủ điều kiện được cấp vốn từ Tài 
Khoản Vốn Chủ Sở Hữu ZEV và Chất Lượng Không Khí 
bao gồm, nhưng không giới hạn, các chương trình được 
mô tả trong Điều Khoản 3 (bắt đầu từ Mục 80220). 
(c) (1) Vào và sau ngày 1 tháng 7 năm 2026, số dư tối 
đa trong Tài Khoản Vốn Chủ Sở Hữu ZEV và Chất Lượng 
Không Khí sẽ là 200 phần trăm số tiền trung bình hàng 
năm được gửi vào tài khoản này trong hai năm tài 
chính ngay trước đó. 
(2) Miễn là Tài Khoản Vốn Chủ Sở Hữu ZEV và Chất Lượng 
Không Khí bằng hoặc cao hơn số dư tối đa, 100 phần trăm 
số tiền chuyển vào Ngân Quỹ Phụ cho ZEV và Phương Tiện 
Sạch được gửi vào Tài Khoản Chung cho ZEV. 

Điều Khoản 3. Chương Trình Giảm Khí Nhà Kính, 
Hợp Túi Tiền,  

Vốn Chủ Sở Hữu và Chất Lượng Không Khí
80220. Chương Trình Đủ Điều Kiện
Chương trình đủ điều kiện tài trợ theo chương này có 
thể bao gồm, nhưng không giới hạn, các chương trình 
thực hiện bất kỳ điều nào sau đây: 
(a) Cung cấp các khoản trợ cấp cả gói, trợ cấp, cho vay 
hoặc các biện pháp khuyến khích khác cho xe buýt 
trường học không phát thải để học sinh đến trường 
bằng ZEV. 
(b) Cung cấp các khoản trợ cấp cả gói, trợ cấp, cho vay 
hoặc các biện pháp khuyến khích khác cho xe buýt 
chuyển tiếp không phát thải để mọi người đến nơi cần 
đến bằng ZEV. 
(c) Cung cấp các biện pháp khuyến khích, trợ cấp và trợ 
cấp cả gói cho chính quyền và doanh nghiệp để mua 
ZEV dùng trong nông nghiệp và xây dựng hạng trung, 
hạng nặng và địa hình. 
(d) Cung cấp hỗ trợ tài chính để giúp những người 
không có khả năng tiếp cận vốn hoặc tín dụng cao có 
thể mua ZEV mới và đã qua sử dụng. 
(e) Giúp mọi người loại bỏ các loại phương tiện cũ và 
gây ô nhiễm và thay thế chúng bằng ZEV mới và đã qua 
sử dụng hoặc các phương tiện di chuyển không phát 
thải khác. 
(f) Giúp người lao động trong lĩnh vực nông nghiệp và 
những người khác sử dụng hình thức đi chung xe van 
không phát thải. 
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80224. Tài Khoản
(a) Khoản tiền trong Ngân Quỹ Phụ Giảm Phát Thải Khí 
Nhà Kính do Cháy Rừng sẽ được gửi vào các tài khoản 
sau mà được thành lập trong ngân quỹ phụ theo đây: 
(1) Hai mươi lăm phần trăm vào Tài Khoản cho Lực 
Lượng Phòng Cháy Chữa Cháy Tiểu Bang. 
(2) Hai mươi lăm phần trăm vào Tài Khoản Phòng Cháy 
Chữa Cháy Chung. 
(b) Trong sáu năm tài chính bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 
2024 và kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2030, tối đa 
25 phần trăm số tiền được gửi vào Tài Khoản Phòng Cháy 
Chữa Cháy Chung sẽ được sử dụng cho nỗ lực ngăn chặn 
cháy rừng và phục hồi, bao gồm nỗ lực được mô tả trong 
các đoạn từ (4) đến (6), tiểu phân mục (a) của Mục 80226. 
80225. Nỗ Lực Phòng Cháy Chữa Cháy trong Văn 
Phòng Lực Lượng Phòng Cháy Chữa Cháy Tiểu Bang
(a) Số tiền trong Tài Khoản cho Lực Lượng Phòng Cháy 
Chữa Cháy Tiểu Bang sẽ được Văn Phòng Lực Lượng 
Phòng Cháy Chữa Cháy Tiểu Bang phân phối và sử 
dụng riêng cho các nỗ lực phòng cháy chữa cháy rừng 
như được nêu trong mục này. 
(b) Các nỗ lực phòng cháy chữa cháy được tài trợ bởi Tài 
Khoản cho Lực Lượng Phòng Cháy Chữa Cháy Tiểu Bang 
sẽ được lựa chọn bởi Văn Phòng Lực Lượng Phòng Cháy 
Chữa Cháy Tiểu Bang kết hợp với một ủy ban thực tập 
toàn tiểu bang được thành lập để nâng cao chất lượng 
giáo dục và đào tạo trong ngành PCCC và thiết lập các tiêu 
chuẩn nghề nghiệp cho lính cứu hỏa trong tiểu bang. 
80226. Nguồn Lực Phòng Cháy Chữa Cháy Bổ Sung
(a) Số tiền trong Tài Khoản cho Lực Lượng Phòng Cháy 
Chữa Cháy Tiểu Bang sẽ được bộ sử dụng cho các nỗ 
lực bổ sung nhằm ngăn chặn, quản lý và dập các đám 
cháy rừng ở tiểu bang này. Số tiền có thể được sử dụng 
cho bất kỳ mục đích nào sau đây: 
(1) Giữ chân, bố trí nơi ở, đào tạo và thuê nhân viên 
cứu hỏa thường trực và theo mùa cần thiết để ngăn 
chặn và dập tắt các đám cháy rừng. 
(2) Hệ thống giám sát và phát hiện cháy rừng tiên tiến, 
bao gồm cả mạng lưới camera và vệ tinh. 
(3) Cải thiện cơ sở hạ tầng an toàn và chữa cháy trong 
các cộng đồng dễ xảy ra hỏa hoạn. 
(4) Cải thiện không gian có thể bảo vệ xung quanh nhà 
ở và cộng đồng. 
(5) Trợ cấp tu sửa, nâng cấp nhà ở tập trung vào các 
cộng đồng có thu nhập thấp. 
(6) Hỗ trợ các hoạt động và chương trình, bao gồm 
chương trình phục hồi rừng, đốt rừng theo quy định, 
phục hồi và quản lý rừng đầu nguồn và quản lý thảm 
thực vật. 
(b) Khi chi tiêu số tiền theo mục này, ưu tiên chính sẽ 
tập trung vào đoạn (1), tiểu phân mục (a). 
80227. Không Thay Thế 
(a) Số tiền trong Ngân Quỹ Phụ Giảm Phát Thải Khí Nhà 
Kính do Cháy Rừng và các tài khoản được thành lập 
trong ngân quỹ phụ sẽ được sử dụng để bổ sung chứ 

(2) Số tiền hoàn một phần và tính đủ điều kiện cho cư 
dân California mô tả trong đoạn (2) và (3), tiểu phân mục 
(a) của Mục 80228 sẽ do hội đồng tiểu bang xác định. Số 
tiền hoàn một phần và phân bổ sẽ phải nhất quán với 
mục tiêu và quy chế về ZEV và khí hậu của tiểu bang. 
(3) Khi xác định số tiền hoàn một phần và tính đủ điều 
kiện, hội đồng tiểu bang sẽ ưu tiên đạt được mức giảm 
lớn nhất đối với phát thải khí nhà kính từ lĩnh vực giao 
thông vận tải của California. Hội đồng tiểu bang sẽ xác 
định số tiền hoàn một phần và tính đủ điều kiện theo 
tiểu phân mục này nhằm thúc đẩy các mục đích được 
mô tả trong tiểu phân mục (b) và (f) của Mục 80217. 
(e) Hội đồng tiểu bang có thể áp đặt một giới hạn hợp 
lý về số lượng hoặc tổng giá trị của số tiền hoàn một 
phần mà một cư dân California có thể nhận được trong 
một năm tài chính, miễn là hội đồng tiểu bang chứng 
minh dựa trên bằng chứng rõ ràng và thuyết phục rằng 
giới hạn đó không làm giảm khả năng hoàn thành các 
mục đích mô tả trong tiểu phân mục (b) và (f) của 
Mục 80217. 
(f) Tùy thuộc vào các mục tiêu ưu tiên liệt kê trong tiểu 
phân mục (b), hội đồng tiểu bang sẽ cố gắng giải ngân 
tất cả số tiền trong Tài Khoản Chung cho ZEV cho mục 
đích sử dụng được phép theo mục này trước cuối mỗi 
năm tài chính, nhất quán với các mục đích nêu trong 
chương này. 

Điều Khoản 5. Yêu Cầu Sở Hữu hoặc Cho Thuê Tối 
Thiểu để Tuân Thủ Chương Này

80222. Yêu Cầu Đăng Ký Tối Thiểu
Nếu nhận được khoản khuyến khích theo chương này 
cho việc mua hoặc thuê ZEV, hội đồng tiểu bang có thể 
yêu cầu đăng ký chiếc xe đó với Bộ Xe Cơ Giới trong một 
khoảng thời gian nhất định. 

Chương 4. Giảm Phát Thải Khí Nhà Kính Do 
Cháy Rừng 

Điều Khoản 1. Mục Đích của Chương
80223. Mục Đích 
Mục đích của chương này như sau: 
(a) Để đảm bảo Tiểu Bang California và chính quyền 
địa phương có đủ năng lực chữa cháy để giảm lượng 
phát thải khí nhà kính từ các vụ cháy rừng cực đoan, 
đồng thời giảm ô nhiễm không khí do cháy rừng gây ra. 
(b) Để giảm phát thải khí nhà kính từ các sự kiện hỏa 
hoạn cực đoan ở California thông qua các cải tiến trong 
việc ngăn chặn, phòng ngừa, giảm thiểu, phục hồi và 
chuẩn bị sẵn sàng, hồi phục và duy trì chế độ ứng phó 
với hỏa hoạn tự nhiên hơn, an toàn hơn trên các cảnh 
quan của California. 
(c) Để giảm thiểu, ngăn ngừa và ngăn chặn tác động, 
bao gồm phát thải khí nhà kính, của các sự kiện cháy 
rừng cực đoan đối với con người, cơ sở hạ tầng thiết 
yếu và cộng đồng. 
(d) Để thúc đẩy các hoạt động triển khai phòng chống 
cháy rừng. 
Điều Khoản 2. Nguồn Lực Phòng Chống, Giảm Thiểu  

và Dập Tắt Cháy Rừng
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(k) “Đại lý ô tô được cấp phép” có nghĩa là một cá nhân 
hoặc tổ chức được Tiểu Bang California cấp phép để 
tham gia vào việc bán xe có động cơ. 
(l) “Công ty cổ phần điện lực tại địa phương” có cùng 
nghĩa như được nêu trong Mục 224.3 của Bộ Luật Tiện 
Ích Công Cộng. 
(m) (1) “Cộng đồng có thu nhập thấp và hoàn cảnh khó 
khăn” có nghĩa là bất kỳ điều nào sau đây:
(A) Cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn được Cơ Quan 
Bảo Vệ Môi Trường California xác định theo Mục 39711 
của Bộ Luật Sức Khỏe và An Toàn. 
(B) Cộng đồng có thu nhập thấp được mô tả trong 
đoạn (2), tiểu phân mục (d), Mục 39713 của Bộ Luật Sức 
Khỏe và An Toàn. 
(2) “Cộng đồng có thu nhập thấp và hoàn cảnh khó 
khăn” cũng bao gồm hộ gia đình có thu nhập thấp, như 
định nghĩa trong đoạn (1), tiểu phân mục (d), Mục 
39713 của Bộ Luật Sức Khỏe và An Toàn, nằm ngoài, 
nhưng trong phạm vi một dặm rưỡi tính từ cộng đồng 
được mô tả trong phân đoạn (A), đoạn (1) của tiểu phân 
mục này. 
(n) “Khu nhà ở nhiều gia đình” có nghĩa là hình thức cải 
tạo bất động sản cho người ở với nhiều hơn bốn đơn 
vị nhà ở. 
(o) “ZEV chở khách” có nghĩa là phương tiện chở khách 
như được định nghĩa trong Mục 465 của Bộ Luật 
Phương Tiện mà cũng đáp ứng định nghĩa “xe không 
phát thải”. 
(p) “Tổng công ty điện lực” có nghĩa là một công ty điện 
như được định nghĩa trong Mục 218 của Bộ Luật Tiện 
Ích Công Cộng mà cũng đáp ứng định nghĩa về “tiện ích 
công cộng” như được quy định trong Mục 216 của Bộ 
Luật Tiện Ích Công Cộng. 
(q) “Khu nhà ở một gia đình” có nghĩa là hình thức cải 
tạo bất động sản cho người ở với bốn đơn vị nhà ở hoặc 
ít hơn. 
(r) “Hội đồng tiểu bang” có nghĩa là Hội Đồng Tài 
Nguyên Không Khí Tiểu Bang được thành lập theo 
Chương 1 (bắt đầu từ Mục 39000), Phần 1 của Phân 
Mục 26 của Bộ Luật Sức Khỏe và An Toàn. 
(s) “Cơ quan chính quyền tiểu bang hoặc địa phương” có 
nghĩa là Tiểu Bang California, thành phố, quận, thành 
phố và quận, hoặc quận đặc biệt, hoặc bất kỳ cơ quan 
quản lý công, cơ quan công quyền hoặc phân bộ chính trị 
hoặc công ty công cộng nào khác trong tiểu bang. 
(t) “Xe không phát thải” hoặc “ZEV” có nghĩa là xe đủ 
điều kiện nhận được khoản tín dụng tuân thủ cho các 
hoạt động không phát thải theo quy định về ZEV, Xe Tải 
Sạch Nâng Cao của hội đồng tiểu bang hoặc các quy 
định có liên quan khác, theo quyết định của hội đồng 
tiểu bang. 
(u) “Cấp nhiên liệu ZEV” có nghĩa là, nhưng không giới 
hạn ở, sạc pin điện cho xe điện. 

Chương 6. Tái Phân Bổ Tiền
80229. Điều Chỉnh Tỷ Lệ Phần Trăm Phân Bổ Tiền

không thay thế số tiền hiện được sử dụng cho các mục 
đích mô tả trong chương này. 
(b) Tiểu Bang California có trách nhiệm chứng minh 
qua bằng chứng rõ ràng và thuyết phục rằng số tiền 
trong Ngân Quỹ Phụ Giảm Phát Thải Khí Nhà Kính do 
Cháy Rừng và các tài khoản được thành lập trong ngân 
quỹ phụ đang không được sử dụng để bổ sung cho số 
tiền hiện được sử dụng cho các mục đích mô tả trong 
chương này. 

Chương 5. Định Nghĩa
80228. Định Nghĩa
Theo mục đích của phân mục này, khi được sử dụng ở 
cả dạng số ít và số nhiều, những định nghĩa sau sẽ 
được áp dụng: 
(a) “Cư dân California” có nghĩa là tất cả những người sau: 
(1) Cư dân của tiểu bang này. 
(2) Pháp nhân có nhân viên hoặc sở hữu bất động sản 
ở California. 
(3) Cơ quan chính quyền tiểu bang hoặc địa phương. 
(b) “Trung tâm thành phố” có nghĩa là một khu vực trong 
một đô thị hợp nhất được thành phố dự định phát triển 
một trung tâm đô thị với các mục đích sử dụng làm nơi 
lưu trú, bán lẻ, văn phòng và giải trí có mật độ cao hơn. 
(c) “Ủy ban” có nghĩa là Ủy Ban Bảo Tồn và Phát Triển 
Tài Nguyên Năng Lượng Tiểu Bang được thành lập theo 
Chương 3 (bắt đầu từ Mục 25200) của Phân Mục 15. 
(d) “Bộ” có nghĩa là Bộ Bảo Vệ Rừng và Hỏa Hoạn được 
thành lập theo Chương 2.5 (bắt đầu từ Mục 700) của 
Phân Mục 1. 
(e) “Công ty điện" có nghĩa là tổng công ty điện lực 
hoặc công ty cổ phần điện lực tại địa phương. 
(f) “Cơ sở hạ tầng cấp nhiên liệu nhanh” bao gồm 
nhưng không giới hạn ở việc sạc xe điện ở công suất 
cao, bao gồm trạm sạc DCFC 150kW và các trạm tiếp 
nhiên liệu hydro. 
(g) “Ngân quỹ” khi được dùng như danh từ riêng, có 
nghĩa là Ngân Quỹ Tín Thác Xe Sạch và Không Khí Sạch 
được thành lập trong Mục 80203. 
(h) “Khí nhà kính” hay “GHG” có nghĩa là carbon dioxide 
(CO[2]) , methane (CH[4]), nitrous 
oxide (N[2]O), sulfur hexafluoride (SF[6]),   
hydrofluoroca rbon (HFC), perfluorocarbon (PFC) và các 
loại khí nhà kính gốc florua khác như định nghĩa trong 
Mục 95102 của Tiêu Đề 17, Bộ Luật Điều Lệ California. 
(i) “Mục đích chuyên dụng” có nghĩa là việc sử dụng ZEV 
trong đó người mua có thể cung cấp tài liệu về mục 
đích sử dụng mà có khả năng dẫn đến trung bình 
quãng đường hơn 25,000 dặm mỗi năm. 
(j) “Trạm sạc cấp 2” có nghĩa là trạm sạc có định mức 
Điện áp điển hình là 208-250V, định mức cường độ dòng 
điện điển hình là 15-90 Ampe và phích cắm điển điển 
hình là SAE J1772 để phối ghép hoặc tương tác với cổng 
điển hình hoặc sạc cảm ứng hay hệ thống sạc khác. 
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(b) Theo mục đích áp dụng Phần 10.2 (bắt đầu từ Mục 
18401) của Phân Mục 2, thuế áp dụng theo mục này sẽ 
được coi như áp dụng theo Mục 17041. 
(c) Những quy định sau đây sẽ không áp dụng đối với 
thuế được áp dụng theo mục này: 
(1) Những điều khoản tại Mục 17039, liên quan tới việc 
cho phép tín dụng. 
(2) Những điều khoản tại Mục 17041, liên quan đến tình 
trạng nộp đơn và tính toán lại khung thuế thu nhập. 
(3) Những điều khoản tại Mục 17045, liên quan tới tờ 
khai chung. 
(d) Doanh thu từ thuế theo mục này sẽ được gửi vào Ngân 
Quỹ Tín Thác Xe Sạch và Không Khí Sạch được thành lập 
theo Mục 80203 của Bộ Luật Tài Nguyên Công Cộng. 
MỤC 3. Hết	Hiệu	Lực.
(a) Trừ	 khi	 được	 quy	 định	 trong	 tiểu	 phân	mục	 (b),	
các	điều	khoản	của	đạo	luật	này	sẽ	không	có	hiệu	lực	
như	sau:	
(1) Mục	17044	của	Bộ	Luật	Thu	Nhập	và	Thuế	Vụ	sẽ	
không	còn	hiệu	lực	vào	ngày	1	tháng	1	năm	2043.	
(2) Phân	Mục	47	(bắt	đầu	từ	Mục	80200)	của	Bộ	Luật	
Tài	 Nguyên	 Công	 Cộng	 sẽ	 không	 còn	 hiệu	 lực	 vào	
ngày	30	tháng	6	năm	2043.	
(b) (1) Không	 kể	 tiểu	 phân	 mục	 (a),	 nếu	 trong	 ba	
năm	liên	tiếp	vào	hoặc	sau	ngày	1	tháng	1	năm	2030,	
lượng	phát	thải	khí	nhà	kính	trên	toàn	tiểu	bang	thấp	
hơn	 ít	 nhất	 80	 phần	 trăm	 so	 với	mức	 phát	 thải	 khí	
nhà	kính	của	toàn	tiểu	bang	năm	1990	như	được	báo	
cáo	 trong	 báo	 cáo	 kiểm	 kê	 khí	 nhà	 kính	 theo	 Mục	
39607.4	 của	 Bộ	 Luật	 Sức	 Khỏe	 và	 An	 Toàn,	 các	 quy	
định	của	đạo	luật	này	sẽ	không	còn	hiệu	lực	như	nêu	
trong	tiểu	phân	mục	này.
(2) Mục	trong	đạo	luật	này	được	mô	tả	trong	đoạn	(1)	
của	tiểu	phân	mục	(a)	sẽ	không	còn	hiệu	lực	vào	ngày	
1	tháng	1	sau	năm	dương	lịch	mà	điều	kiện	nêu	trong	
đoạn	(1)	được	thỏa	mãn.	
(3) Mục	trong	đạo	luật	này	được	mô	tả	trong	đoạn	(2)	
của	tiểu	phân	mục	(a)	sẽ	không	còn	hiệu	lực	vào	ngày	
30	 tháng	 6	 tiếp	 theo	 sau	 năm	 dương	 lịch	 mà	 điều	
kiện	nêu	trong	đoạn	(1)	được	đáp	ứng.	
(c) Bất	kỳ	số	tiền	nào	còn	lại	trong	Ngân	Quỹ	Tín	Thác	
Xe	Sạch	và	Không	Khí	Sạch	sau	khi	Phân	Mục	47	(bắt	
đầu	 với	 Mục	 80200)	 của	 Bộ	 Luật	 Tài	 Nguyên	 Công	
Cộng	không	còn	hiệu	lực	sẽ	được	Cơ	Quan	Lập	Pháp	
phân	bổ	để	thúc	đẩy	các	mục	đích	của	đạo	luật	này.	
(d) Bất	kỳ	mục	nào	của	đạo	 luật	này	mà	không	còn	
hiệu	lực	theo	mục	này	sẽ	bị	bãi	bỏ	theo	đây	sau	một	
năm	kể	từ	ngày	mục	đó	không	còn	hiệu	lực.	
MỤC. 4. Khả	Năng	Tách	Rời.	
Các	điều	khoản	của	đạo	luật	này	có	thể	tách	rời.	Nếu	
bất	 kỳ	 phần,	mục,	 tiểu	 phân	mục,	 đoạn,	 tiểu	 đoạn,	
khoản,	 câu,	 cụm	 từ,	 từ	hoặc	 cách	 áp	dụng	nào	 của	

(a) (1) Việc phân bổ tiền theo tỷ lệ phần trăm mô tả 
trong tiểu phân mục (c) của Mục 80212 có thể được ủy 
ban điều chỉnh sau ngày 30 tháng 6 năm 2028 như quy 
định trong mục này.
(2) Việc phân bổ tiền theo tỷ lệ phần trăm mô tả trong 
tiểu phân mục (b) của Mục 80218 có thể được hội đồng 
tiểu bang điều chỉnh sau ngày 30 tháng 6 năm 2028 
như quy định trong mục này.
(b) (1) Tất cả điều chỉnh đối với việc phân bổ tiền theo 
tỷ lệ phần trăm mô tả trong tiểu phân mục (a) sẽ được 
thực hiện thông qua một quy trình công khai với thời 
gian lấy ý kiến ít nhất 30 ngày, bao gồm ít nhất một hội 
thảo với các bên liên quan. Việc điều chỉnh phải phù 
hợp với kế hoạch đầu tư hàng năm hoặc nhiều năm. 
(2) Khi thực hiện điều chỉnh theo đoạn (1), ủy ban và 
hội đồng nhà nước sẽ triệu tập một ủy ban cố vấn với 
các bên liên quan để xem xét và cung cấp dữ liệu đầu 
vào cho kế hoạch đầu tư hàng năm hoặc nhiều năm. 
(c) Ủy ban và hội đồng tiểu bang sẽ không đề xuất điều 
chỉnh việc phân bổ tiền theo tỷ lệ phần trăm mô tả 
trong tiểu phân mục (a) trừ khi và cho đến khi ủy ban 
hoặc hội đồng tiểu bang, nếu thích hợp, thực hiện cả 
hai điều sau: 
(1) Xác định rằng việc phân bổ theo tỷ lệ phần trăm khác 
sẽ phục vụ tốt hơn cho các mục đích của phân mục này. 
(2) Phát hành báo cáo mô tả cách điều chỉnh việc phân 
bổ theo tỷ lệ phần trăm sẽ phục vụ tốt hơn các mục đích 
của phân mục này. 

Chương 7. Tu Chính
80230. Tu Chính Phân Mục
(a) (1) Trừ khi được quy định trong đoạn (2), Cơ Quan 
Lập Pháp có thể tu chính phân mục này theo một đạo 
luật được thông qua trong mỗi viện của Cơ Quan Lập 
Pháp bằng cách bỏ phiếu điểm danh được ghi vào sổ, 
ba phần tư số thành viên đồng ý, miễn là đạo luật đó 
phù hợp với và nâng cao mục đích của phân mục này. 
(2) Cơ Quan Lập Pháp có thể tu chính phân mục (a) của 
Mục 80207 bằng cách bỏ phiếu điểm danh được ghi vào 
sổ, hai phần ba số thành viên đồng ý, miễn là đạo luật đó 
phù hợp với và nâng cao mục đích của phân mục này. 
(b) Không có đạo luật nào được ban hành sau ngày 1 
tháng 10 năm 2021, nhưng trước ngày phân mục này 
có hiệu lực, cấu thành bản tu chính của phân mục này, 
sẽ có hiệu lực sau ngày phân mục này có hiệu lực trừ 
khi đạo luật đó được thông qua theo quy định của tiểu 
phân mục (a). 
MỤC 2. Mục	 17044	 được	 thêm	 vào	 Bộ	 Luật	 Thu	
Nhập	và	Thuế	Vụ	như	sau:	
17044. (a) Đối với mỗi năm tính thuế bắt đầu từ hoặc 
sau ngày 1 tháng 1 năm 2023, ngoài bất kỳ loại thuế 
nào khác do phần này áp dụng, một khoản thuế bổ 
sung sẽ được áp dụng với thuế suất 1.75 phần trăm trên 
phần thu nhập chịu thuế của người nộp thuế vượt quá 
hai triệu mỹ kim ($2,000,000). 
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không	phải	là	các	phương	án	cạnh	tranh	loại	trừ	lẫn	
nhau.	Các	cử	tri	theo	đây	bày	tỏ	một	cách	tự	do	và	rõ	
ràng	về	ý	định	của	họ	rằng	nếu	dự	luật	tiên	khởi	này	
và	bất	kỳ	dự	luật	tiên	khởi	nào	mô	tả	trong	đoạn	(2)	
được	thông	qua	trong	cùng	một	cuộc	bầu	cử,	thì	cả	
hai	 dự	 luật	 tiên	 khởi	 này	 và	 (các)	 dự	 luật	 tiên	 khởi	
khác	đều	có	đầy	đủ	giá	trị	và	hiệu	lực.	
(c) Nếu	dự	 luật	tiên	khởi	này	được	cử	tri	phê	chuẩn	
nhưng	 bị	 một	 dự	 luật	 tiên	 khởi	 mâu	 thuẫn	 bất	 kỳ	
được	 cử	 tri	 phê	 chuẩn	 thay	 thế	 toàn	 bộ	 hoặc	 một	
phần	trong	cùng	cuộc	bầu	cử,	và	dự	luật	mâu	thuẫn	
đó	sau	này	bị	coi	là	vô	hiệu,	dự	luật	này	sẽ	được	tự	thi	
hành	và	được	trao	hiệu	lực	đầy	đủ.	
MỤC 6. Diễn	Giải	Tự	Do.
Đạo	luật	này	là	thực	thi	quyền	đề	xướng	luật	của	cư	dân	
Bang	California	theo	Điều	Khoản	II	và	Điều	Khoản	IV	của	
Hiến	Pháp	California,	và	sẽ	được	diễn	giải	một	cách	tự	
do	là	để	thực	hiện	các	mục	đích	nêu	trong	đạo	luật	này.	
MỤC	7. Vị	thế	tranh	chấp.
Bất	kể	có	bất	kỳ	điều	khoản	nào	khác	của	luật	pháp,	nếu	
tiểu	 bang	 hoặc	 bất	 kỳ	 quan	 chức	 nào	 của	 tiểu	 bang	
không	bảo	vệ	 tính	hợp	hiến	 của	đạo	 luật	này,	 sau	khi	
được	cử	tri	chấp	thuận,	bất	kỳ	cơ	quan	chính	quyền	tiểu	
bang	hoặc	địa	phương	nào	khác	của	tiểu	bang	này	sẽ	có	
thẩm	quyền	can	thiệp	thay	mặt	Tiểu	Bang	California	vào	
bất	kỳ	vụ	kiện	nào	chống	lại	tính	hợp	hiến	pháp	của	đạo	
luật	này	với	mục	đích	bảo	vệ	tính	hợp	hiến	pháp	của	đạo	
luật	này,	cho	dù	vụ	kiện	đó	diễn	ra	tại	tòa	sơ	thẩm	của	
tiểu	bang	hoặc	liên	bang,	tại	tòa	phúc	thẩm,	hoặc	theo	
sự	xét	duyệt	tùy	ý	của	Tòa	Án	Tối	Cao	California	hoặc	Tòa	
Án	Tối	Cao	Hoa	Kỳ.	Các	lệ	phí	hợp	lý	và	chi	phí	bào	chữa	
cho	hành	động	sẽ	được	tính	vào	ngân	quỹ	được	phân	bổ	
cho	Bộ	Tư	Pháp,	sẽ	được	đáp	ứng	ngay	lập	tức.	

DỰ LUẬT 31 
Dự	luật	này	được	kiến	nghị	bởi	Dự	Luật	Thượng	Viện	
793	của	Kỳ	Họp	Định	Kỳ	năm	2019–2020	(Chương	34,	
Các	Đạo	Luật	năm	2020)	đệ	trình	lên	người	dân	như	
một	 cuộc	 trưng	 cầu	 ý	dân	 theo	 các	điều	 khoản	 của	
Mục	9,	Điều	Khoản	II	của	Hiến	Pháp	California.
Điều	luật	được	kiến	nghị	này	bổ	sung	các	mục	vào	Bộ	
Luật	Sức	Khoẻ	và	An	Toàn;	do	đó,	các	quy	định	mới	đề	
xuất	bổ	sung	được	 in	bằng	chữ nghiêng	để	cho	biết	
đây	là	quy	định	mới.	

ĐIỀU LUẬT ĐƯỢC KIẾN NGHỊ
MỤC 1. Điều	 Khoản	 5	 (bắt	 đầu	 tại	 Mục	 104559.5)	
được	bổ	sung	vào	Chương	1,	Phần	3	thuộc	Phân	Mục	
103	của	Bộ	Luật	Sức	Khỏe	và	An	Toàn	như	sau:

Điều Khoản 5. Cấm Bán Thuốc Lá
104559.5. (a) Theo mục đích của mục này, những 
định nghĩa sau sẽ được áp dụng:
(1) “Hương vị đặc trưng” có nghĩa là hương vị hoặc mùi 
thơm có thể phân biệt được, hoặc cả hai, ngoại trừ mùi 
vị hoặc mùi thơm của thuốc lá, tỏa ra từ sản phẩm từ 

đạo	luật	này	vì	bất	kỳ	lý	do	nào	bị	coi	là	không	hợp	lệ	
theo	quyết	định	của	tòa	án	có	thẩm	quyền	thì	quyết	
định	đó	 sẽ	 không	ảnh	hưởng	đến	 tính	hiệu	 lực	 của	
phần	còn	lại	trong	đạo	luật	này.	Người	dân	của	Tiểu	
Bang	California	theo	đây	tuyên	bố	rằng	họ	đã	thông	
qua	 đạo	 luật,	 đồng	 thời	 mỗi	 phần,	 mục,	 tiểu	 phân	
mục,	 đoạn,	 tiểu	 đoạn,	 khoản,	 câu,	 cụm	 từ,	 từ	 hay	
cách	áp	dụng	dù	không	bị	tuyên	bố	là	bất	hợp	lệ	cũng	
như	 trái	 với	 hiến	 pháp	nhưng	nếu	 không	 liên	 quan	
đến	bất	kỳ	phần	nào	của	đạo	 luật	này	hoặc	cách	áp	
dụng	đạo	luật	thì	theo	đó	sẽ	bị	tuyên	bố	là	bất	hợp	lệ.	
MỤC 5. Dự	 Luật	 Tiên	 Khởi	 Mâu	 Thuẫn	 và	 Không	
Mâu	Thuẫn.
Người	dân	Tiểu	Bang	California	theo	đây	kết	luận	và	
tuyên	bố	tất	cả	những	điều	sau	đây:
(a) Dự	Luật	Tiên	Khởi	Mâu	Thuẫn.	
Trong	trường	hợp	dự	luật	tiên	khởi	này	và	một	dự	luật	
tiên	khởi	khác	hay	các	dự	luật	làm	phát	sinh	thu	nhập	
của	tiểu	bang	để	tài	trợ	cho	mức	giảm	phát	thải	khí	nhà	
kính	từ	lĩnh	vực	giao	thông	và	cháy	rừng	xuất	hiện	trên	
cùng	một	lá	phiếu	bầu	cử	toàn	tiểu	bang,	dự	luật	tiên	
khởi	hay	 các	dự	 luật	 tiên	khởi	kia	 sẽ	được	coi	 là	mâu	
thuẫn	với	dự	 luật	này.	 Trong	 trường	hợp	dự	 luật	 tiên	
khởi	này	nhận	được	số	phiếu	khẳng	định	lớn	hơn,	các	
điều	khoản	của	dự	luật	này	sẽ	được	coi	 là	thắng	toàn	
bộ,	và	các	điều	khoản	của	dự	luật	tiên	khởi	khác	hay	các	
dự	luật	khác	sẽ	không	có	giá	trị	và	mất	hiệu	lực.	
(b) Dự	Luật	Tiên	Khởi	Không	Mâu	Thuẫn.	
(1) Dự	 luật	 tiên	 khởi	 này	 thi	 hành	 quyền	 đề	 xướng	
của	cử	tri	toàn	tiểu	bang	theo	Mục	1,	Điều	Khoản	IV	
và	Mục	8,	Điều	Khoản	II	của	Hiến	Pháp	California.	
(2) (A) Các	 dự	 luật	 tiên	 khởi	 khác	 giải	 quyết	 thủ	 tục	
thông	qua	các	loại	thuế,	phí	và	lệ	phí	của	Cơ	Quan	Lập	
Pháp	tiểu	bang,	cơ	quan	lập	pháp	địa	phương	và	cử	tri	
địa	phương	giải	quyết	các	quyền	hạn	hiến	định	riêng	
và	khác	biệt	với	quyền	hạn	hiến	định	được	mô	tả	trong	
đoạn	(1).	Những	dự	luật	tiên	khởi	này	bao	gồm,	nhưng	
không	nhất	thiết	giới	hạn	ở,	các	dự	luật	tiên	khởi	ban	
đầu	được	Bộ	Trưởng	Tư	Pháp	chỉ	định	là	Dự	Luật	Tiên	
Khởi	số	21-0026	và	Dự	Luật	Tiên	Khởi	số	21-0042.	
(B) Các	dự	luật	tiên	khởi	khác	nhằm	tăng	thuế	đối	với	
thu	 nhập	 cá	 nhân	 để	 tài	 trợ	 cho	 các	 chương	 trình	
hoặc	nỗ	 lực	không	bao	gồm	giảm	phát	 thải	khí	nhà	
kính	 từ	giao	 thông	vận	 tải	 và	 cháy	 rừng	mà	đề	 cập	
đến	các	đối	tượng	riêng	và	khác	biệt.	Những	dự	luật	
tiên	khởi	này	bao	gồm,	nhưng	không	nhất	thiết	giới	
hạn	ở,	dự	luật	tiên	khởi	ban	đầu	được	Bộ	Trưởng	Tư	
Pháp	chỉ	định	là	Dự	Luật	Tiên	Khởi	số	21-0022.	
(3) Theo	mục	đích	tại	tiểu	phân	mục	(b),	Mục	10,	Điều	
Khoản	II	của	Hiến	Pháp	California,	đề	cập	đến	quyền	
hạn	hiến	định	riêng	và	khác	biệt	và	các	chủ	thể	riêng	
và	riêng	biệt,	dự	luật	tiên	khởi	này	không	mâu	thuẫn	
với	 bất	 kỳ	 dự	 luật	 tiên	 khởi	 nào	 được	mô	 tả	 trong	
đoạn	(2).	Theo	đây,	cử	tri	tuyên	bố	rằng	dự	luật	tiên	
khởi	 và	 các	 dự	 luật	 tiên	 khởi	mô	 tả	 trong	 đoạn	 (2)	
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(A) Tòa nhà nơi các sản phẩm thuốc lá được bán lẻ từ đó.
(B) Máy bán hàng tự động.
(12) “Bán” hoặc “đã bán” có nghĩa là bán hàng theo 
cách định nghĩa thuật ngữ này trong Mục 30006 của Bộ 
Luật Thu Nhập và Thuế Vụ.
(13) “Sản phẩm thuốc lá shisha” có nghĩa là sản phẩm 
thuốc lá điếu được hút hoặc dự định hút trong hookah. 
“Sản phẩm thuốc lá shisha” bao gồm, và có thể được 
gọi là, thuốc lá hookah, thuốc lào, maassel, narghile và 
argileh. “Sản phẩm thuốc lá shisha” không bao gồm bất 
kỳ thiết bị điện tử nào, chẳng hạn như hookah điện tử, 
thuốc lá điện tử hoặc sản phẩm thuốc lá điện tử.
(14) “Sản phẩm thuốc lá” có nghĩa là sản phẩm thuốc 
lá như được định nghĩa trong đoạn (8), tiểu phân mục 
(a) của Mục 104495, vì điều khoản đó có thể được sửa 
đổi theo thời gian.
(15) “Chất tăng cường hương vị cho sản phẩm thuốc lá” 
là một sản phẩm được thiết kế, chế tạo, sản xuất, tiếp 
thị hoặc bán để tạo ra hương vị đặc trưng khi được 
thêm vào sản phẩm thuốc lá.
(16) "Nhà bán lẻ thuốc lá" có nghĩa là một người tham 
gia vào tiểu bang này để bán các sản phẩm thuốc lá trực 
tiếp cho công chúng từ một địa điểm bán lẻ. “Nhà bán lẻ 
thuốc lá” bao gồm người vận hành máy bán hàng tự 
động để bán các sản phẩm thuốc lá ở tiểu bang này.
(b) (1) Nhà bán lẻ thuốc lá hoặc bất kỳ đại lý hoặc 
nhân viên nào của nhà bán lẻ thuốc lá không được bán, 
chào bán hoặc sở hữu nhằm mục đích bán hoặc chào 
bán sản phẩm thuốc lá có hương vị hoặc chất tăng 
cường hương vị cho sản phẩm thuốc lá.
(2) Có một giả định có thể bác bỏ rằng sản phẩm thuốc 
lá là sản phẩm thuốc lá có hương liệu nếu nhà sản xuất 
hoặc bất kỳ đại lý hoặc nhân viên nào của nhà sản xuất, 
trong quá trình làm việc tại cơ quan hoặc tuyển dụng 
họ, đã đưa ra phát biểu hoặc tuyên bố hướng tới người 
tiêu dùng hoặc công chúng rằng sản phẩm thuốc lá có 
hoặc tạo ra hương vị đặc trưng, bao gồm, nhưng không 
giới hạn ở, văn bản, màu sắc, hình ảnh hoặc tất cả, trên 
nhãn hoặc bao bì của sản phẩm được sử dụng để thông 
báo một cách rõ ràng hoặc ẩn ý rằng sản phẩm thuốc 
lá có hương vị đặc trưng.
(c) Tiểu phân mục (b) không áp dụng cho việc bán các sản 
phẩm thuốc lá shisha có hương vị của nhà bán lẻ thuốc lá 
hookah nếu tất cả các điều kiện sau đây được đáp ứng:
(1) Nhà bán lẻ thuốc lá hookah có giấy phép hợp lệ để 
bán các sản phẩm thuốc lá được cấp theo Chương 2 
(bắt đầu từ Mục 22971.7), Phân Mục 8.6 của Bộ Luật 
Doanh Nghiệp và Nghề Nghiệp.
(2) Nhà bán lẻ thuốc lá hookah không cho phép bất kỳ 
người nào dưới 21 tuổi có mặt hoặc vào cơ sở vào bất 
cứ lúc nào.

thuốc lá hoặc bất kỳ sản phẩm phụ nào do sản phẩm từ 
thuốc lá tạo ra. Hương vị đặc trưng bao gồm, nhưng 
không giới hạn, các vị hoặc hương thơm liên quan đến 
bất kỳ loại trái cây nào, sô cô la, vani, mật ong, kẹo, ca 
cao, món tráng miệng, đồ uống có cồn, tinh dầu bạc hà, 
bạc hà, lộc đề xanh, thảo mộc hoặc gia vị. Sản phẩm từ 
thuốc lá sẽ không được xác định là có hương vị đặc 
trưng chỉ vì việc có sử dụng các chất phụ gia hoặc 
hương liệu hoặc cung cấp thông tin về thành phần. 
Thay vào đó, việc có mùi vị hoặc mùi thơm có thể phân 
biệt được, hoặc cả hai, như mô tả trong câu đầu tiên 
của định nghĩa này, sẽ tạo thành hương vị đặc trưng.
(2) “Thành phần cấu thành” có nghĩa là bất kỳ thành 
phần, chất, hóa chất hoặc hợp chất nào, ngoại trừ thuốc 
lá, nước hoặc lá thuốc được hoàn nguyên, được nhà sản 
xuất thêm vào sản phẩm thuốc lá trong quá trình chế	
biến,	sản	xuất	hoặc	đóng	gói	sản	phẩm	thuốc	lá.
(3) “Sản phẩm thuốc lá shisha có hương vị” có nghĩa là 
bất kỳ sản phẩm thuốc lá shisha nào có chứa thành 
phần cấu thành tỏa ra hương vị đặc trưng.
(4) “Sản phẩm thuốc lá có hương vị” có nghĩa là bất kỳ 
sản phẩm thuốc lá nào có chứa thành phần cấu thành 
tỏa ra hương vị đặc trưng.
(5) “Hookah” có nghĩa là một loại thuốc lào, dùng để 
hút shisha hoặc các sản phẩm thuốc lá khác, có ống dài 
mềm dẻo để hút son khí qua nước. Các thành phần của 
hookah có thể bao gồm đầu, thân, bát và vòi.
(6) “Nhà bán lẻ thuốc lá hookah” có nghĩa là nhà bán lẻ 
thuốc lá chuyên bán lẻ các sản phẩm thuốc lá shisha, 
hookah và các phụ kiện hút thuốc hookah.
(7) “Ghi nhãn” có nghĩa là nội dung bằng văn bản, in, 
hình ảnh hoặc đồ họa trên sản phẩm thuốc lá hoặc bất 
kỳ bao bì nào của sản phẩm.
(8) “Thuốc lá rời” bao gồm thuốc lào đã được cắt hoặc xé 
nhỏ, thường được bán trong bao, không bao gồm bất kỳ 
sản phẩm thuốc lá nào, do hình thức, loại, bao bì hoặc nhãn 
mác của sản phẩm, mà phù hợp để sử dụng và có khả năng 
được cung cấp hoặc mua bởi, người tiêu dùng làm thuốc lá 
để chế tạo thuốc lá điếu, kể cả thuốc lá tự cuộn.
(9) “Bao bì” có nghĩa là một bao bì, hộp, thùng carton 
hoặc vật chứa dưới bất kỳ hình thức nào, hoặc nếu 
không có vật chứa nào khác, thì bất kỳ bao gói nào, kể 
cả giấy bóng kính, trong đó sản phẩm thuốc lá được 
bán hoặc chào bán cho người tiêu dùng.
(10) “Xì gà cao cấp” có nghĩa là bất kỳ loại xì gà nào 
được làm thủ công, không được sản xuất hàng loạt 
bằng cách cơ giới hóa, có bao bọc được làm hoàn toàn 
từ nguyên lá thuốc và có giá bán buôn không dưới 
12 mỹ kim ($12). Xì gà cao cấp không có đầu lọc, đầu 
hút, hoặc ống ngậm không dùng cho thuốc lá và được 
đóng nắp bằng tay.
(11) "Địa điểm bán lẻ" có nghĩa là cả hai điều sau:
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do phần này áp đặt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn 
giữa mục này và tiêu chuẩn địa phương mà đặt ra hạn 
chế lớn hơn đối với việc tiếp cận các sản phẩm thuốc lá, 
vậy thì hạn chế lớn hơn đối với việc tiếp cận các sản 
phẩm thuốc lá trong tiêu chuẩn địa phương sẽ được ưu 
tiên áp dụng.
MỤC 12. Các	 điều	 khoản	 của	 đạo	 luật	 này	 có	 thể	
tách	rời.	Nếu	bất	kỳ	điều	khoản	nào	của	đạo	luật	này	
hoặc	ứng	dụng	của	nó	bị	vô	hiệu,	thì	sự	vô	hiệu	đó	sẽ	
không	ảnh	hưởng	đến	các	điều	khoản	hoặc	ứng	dụng	
khác	có	thể	có	hiệu	lực	mà	không	có	điều	khoản	hoặc	
ứng	dụng	không	hợp	lệ.
MỤC 3. Đạo	luật	này	không	yêu	cầu	bồi	hoàn	theo	
Mục	6,	Điều	Khoản	XIII	B	của	Hiến	Pháp	California	vì	
các	chi	phí	duy	nhất	mà	cơ	quan	hoặc	học	khu	ở	địa	
phương	có	thể	phải	chịu	do	đạo	luật	này	tạo	ra	một	
hành	vi	phạm	tội	hoặc	vi	phạm	mới,	 loại	bỏ	hành	vi	
phạm	tội	hoặc	vi	phạm,	hoặc	thay	đổi	hình	phạt	cho	
hành	vi	phạm	tội	hoặc	vi	phạm,	 theo	nghĩa	hiểu	 tại	
Mục	17556	của	Bộ	Luật	Chính	Quyền,	hoặc	 thay	đổi	
định	 nghĩa	 về	 hành	 vi	 phạm	 tội	 theo	 ý	 nghĩa	 của	
Mục 6,	Điều	Khoản	XIII	B	của	Hiến	Pháp	California.

(3) Nhà bán lẻ thuốc lá hookah sẽ hoạt động tuân theo 
tất cả các luật liên quan của tiểu bang và địa phương 
liên quan đến việc bán sản phẩm thuốc lá.
(4) Nếu cho phép tiêu thụ các sản phẩm thuốc lá tại cơ sở 
của nhà bán lẻ thuốc lá hookah, thì nhà bán lẻ thuốc lá 
hookah sẽ hoạt động theo tất cả các luật của tiểu bang và 
địa phương liên quan đến việc tiêu thụ sản phẩm thuốc lá 
trên khuôn viên của nhà bán lẻ thuốc lá, bao gồm nhưng 
không giới hạn ở Mục 6404.5 của Bộ Luật Lao Động.
(d) Tiểu phân mục (b) không áp dụng việc bán xì gà cao 
cấp được bán tại các phòng chờ bán xì gà, nơi sản 
phẩm chỉ được mua và tiêu thụ tại cơ sở.
(e) Tiểu phân mục (b) không áp dụng cho thuốc lá rời 
hoặc xì gà cao cấp.
(f) Nhà bán lẻ thuốc lá, hoặc đại lý hoặc nhân viên của 
nhà bán lẻ thuốc lá, mà vi phạm mục này sẽ phạm tội vi 
phạm và bị phạt hai trăm năm mươi mỹ kim ($250) cho 
mỗi vi phạm đối với mục này.
(g) Mục này không ngăn cản hoặc cấm áp dụng tiêu 
chuẩn địa phương mà áp đặt các hạn chế lớn hơn đối 
với việc tiếp cận sản phẩm thuốc lá so với các hạn chế 
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Thời Gian Bỏ Phiếu Sớm Qua Thư đối với Lá Phiếu Bầu 
Qua Thư bắt đầu từ ngày 11 tháng 10 đến ngày 8 tháng 
11 năm 2022.
Đừng Chần Chừ, Bỏ Phiếu Ngay Hôm Nay! 
Toàn bộ cử tri đã đăng ký đang hoạt động của California sẽ nhận được một lá phiếu bầu qua thư 
cho Cuộc Tổng Tuyển Cử ngày 8 tháng 11 năm 2022.
Thời gian bỏ phiếu bằng lá phiếu bầu qua thư bắt đầu ngay khi lá phiếu bầu qua thư được gửi đi, 
không muộn hơn ngày 10 tháng 10 năm 2022.  
Hãy lên tiếng sớm! Gửi lại lá phiếu bầu qua thư của quý vị trong thời gian bỏ phiếu từ ngày 
11 tháng 10 cho đến khi các phòng phiếu đóng cửa vào ngày 8 tháng 11.  
Nếu quý vị muốn trực tiếp có mặt tại địa điểm bỏ phiếu, vui lòng đến vào hoặc trước Ngày Bầu Cử, 
ngày 8 tháng 11 năm 2022. Trong thời gian bỏ phiếu sớm sẽ có một hoặc nhiều địa điểm bỏ phiếu 
mở cửa ở nhiều quận.  
Tìm thùng phiếu hoặc địa điểm bỏ phiếu sớm ở gần quý vị trên trang mạng 
caearlyvoting.sos.ca.gov hoặc vote.ca.gov.

Bỏ Phiếu Tạm Thời  
Không có tên trong danh sách cử tri tại nơi bỏ phiếu hoặc trung tâm bỏ phiếu?
Quý vị vẫn có quyền bỏ phiếu bằng lá phiếu tạm thời.

Lá phiếu tạm thời là gì?
Lá phiếu tạm thời là lá phiếu thông thường được đặt trong bì thư đặc biệt trước khi được bỏ 
vào thùng phiếu. Lá phiếu tạm thời được bỏ bởi những cử tri tin rằng họ đã đăng ký bỏ phiếu 
ngay cả khi tên của họ không có trong danh sách đăng ký bỏ phiếu chính thức tại nơi bỏ phiếu 
hoặc trung tâm bỏ phiếu.

Cử tri có thể cần bỏ phiếu bằng lá phiếu tạm thời nếu cử tri đó muốn bỏ phiếu trực tiếp tại nơi bỏ 
phiếu hoặc trung tâm bỏ phiếu, nhưng đã không nhận được lá phiếu bầu qua thư hoặc không đem 
theo lá phiếu bầu qua thư của họ để giao lại trước khi bỏ phiếu trực tiếp.

Lá phiếu tạm thời của tôi có được tính không?
Có, lá phiếu tạm thời của quý vị sẽ được tính sau khi viên chức tuyển cử đã xác nhận rằng quý 
vị đã đăng ký bỏ phiếu tại quận đó và quý vị chưa bỏ phiếu trong cuộc bầu cử đó.

Lá phiếu tạm thời có thể dùng được tại bất kỳ nơi bỏ phiếu hoặc trung tâm bỏ phiếu nào tại 
quận nơi quý vị đăng ký bỏ phiếu; tuy nhiên, lá phiếu chỉ được tính với những cuộc tranh cử 
mà quý vị hội đủ điều kiện để bỏ phiếu.

Quý vị có thể kiểm tra tình trạng lá phiếu tạm thời của mình như thế nào?
Bất kỳ cử tri nào đã bỏ phiếu bằng lá phiếu tạm thời đều có quyền tìm hiểu từ viên chức tuyển 
cử cấp quận của họ xem lá phiếu đó có được tính hay không, và nếu không thì lý do tại sao lá 
phiếu đó không được tính.

Quý vị có thể kiểm tra tình trạng lá phiếu tạm thời của mình tại 
voterstatus.sos.ca.gov.
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Về Dự Luật Lá Phiếu
Dự luật lá phiếu tiểu bang là gì?
Dự	luật	lá	phiếu	tiểu	bang,	còn	gọi	là	dự	luật,	là	một	luật	được	kiến	nghị	cần	có	sự	chấp	thuận	của	cử	tri.	Cần	đa	số	
(tối	thiểu	50%	+1)	phiếu	để	thông	qua.

Dự	luật	lá	phiếu	được	đưa	vào	lá	phiếu	bởi:
• Cơ	Quan	Lập	Pháp	Tiểu	Bang;	hoặc
• Những	công	dân	thu	thập	chữ	ký	trên	một	bản	kiến	nghị

Có	một	số	loại	dự	luật	lá	phiếu	tiểu	bang.	Lá	phiếu	của	Cuộc	Tổng	Tuyển	Cử	ngày	8	tháng	Mười	Một,	2022,	có	
những	loại	dự	luật	lá	phiếu	sau	đây.

Tiên khởi
• Dự	luật	tiên	khởi	có	thể	tạo	hoặc	thay	đổi	luật	hoặc	tu	chính	Hiến	Pháp	California
• Những	người	đề	nghị	dự	luật	tiên	khởi	phải	thu	thập	chữ	ký	kiến	nghị	của	những	cử	tri	đã	đăng	ký	để	

đưa	một	dự	luật	tiên	khởi	vào	lá	phiếu
• Dự	luật	tiên	khởi	cần	đa	số	phiếu	bầu	để	thông	qua

Cuộc trưng cầu ý dân
• Cuộc	trưng	cầu	ý	dân	là	một	phương	pháp	nhằm	bác	bỏ	một	luật	đã	được	Cơ	Quan	Lập	Pháp	thông	qua
• Người	đề	nghị	phải	thu	thập	chữ	ký	kiến	nghị	từ	cử	tri	đã	đăng	ký	trong	vòng	90	ngày	kể	từ	ngày	ban	

hành	dự	luật	nếu	họ	muốn	ngăn	dự	luật	đó	trở	thành	luật
• Nếu	cử	tri	bỏ	phiếu	KHÔNG	nhiều	hơn	bỏ	phiếu	CÓ,	luật	sẽ	bị	bác	bỏ.	Nếu	cử	tri	bỏ	phiếu	CÓ	nhiều	hơn,	

luật	sẽ	trở	thành	luật

Tu Chính Hiến Pháp Theo Cơ Quan Lập Pháp
Tu	chính	đối	với	Hiến	Pháp	California	do	Cơ	Quan	Lập	Pháp	kiến	nghị	cần:

• Được	chấp	thuận	bởi	hai	phần	ba	số	phiếu	của	mỗi	viện	trong	Cơ	Quan	Lập	Pháp
• Đa	số	phiếu	bầu	để	thông	qua	và	trở	thành	luật

Đăng ký trước ở Tuổi Mười Sáu Bỏ phiếu ở Tuổi 
Mười Tám.
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.
Hiện	có	đăng	ký	trước	dành	cho	người	16	và	17	tuổi	đủ	điều	kiện	tại	registertovote.ca.gov	hoặc	thông	qua	biểu	mẫu	
giấy	đăng	ký	bỏ	phiếu.	Thanh	thiếu	niên	California	đã	đăng	ký	trước	để	bầu	cử	sẽ	được	kích	hoạt	việc	đăng	ký	ngay	
khi	họ	đủ	18	tuổi.	Truy	cập	registertovote.ca.gov	để	xem	danh	sách	đầy	đủ	các	yêu	cầu	đối	với	việc	đăng	ký.
Đăng	ký	trước	với	2	bước	đơn	giản:

1. Truy	cập	registertovote.ca.gov
2. Chọn	nút	“Ghi	danh	trước	để	bỏ	phiếu	(Pre-register	to	Vote)”

Quý	vị	tự	động	được	đăng	ký	vào	ngày	sinh	nhật	18	tuổi	của	quý	vị.
Để	biết	thêm	thông	tin,	quý	vị	cũng	có	thể	truy	cập	trang	mạng	của	Ngoại	Trưởng	Tiểu	Bang	tại	 
vote.ca.gov	hoặc	gọi	miễn	cước	Đường	Dây	Nóng	dành	cho	Cử	Tri	theo	số	(800)	339-8163.
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Các Văn Phòng Bầu Cử Quận
Quận Alameda
(510) 272-6973
www.acvote.org
Quận Alpine
(530) 694-2281
www.alpinecountyca.gov/
Quận Amador
(209) 223-6465
www.amadorgov.org/government/elections
Quận Butte
(530) 552-3400 hoặc (800) 894-7761 
(trong Quận Butte) 
www.buttevotes.net
Quận Calaveras
(209) 754-6376 hoặc (209) 754-6375
www.elections.calaverasgov.us
Quận Colusa
(530) 458-0500 hoặc (877) 458-0501
www.countyofcolusa.org/elections
Quận Contra Costa
(925) 335-7800
www.cocovote.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/Elections
Quận Imperial
(442) 265-1060 hoặc (442) 265-1074
www.co.imperial.ca.us/regvoters
Quận Inyo
(760) 878-0224
https://elections.inyocounty.us/
Quận Kern
(661) 868-3590
www.kernvote.com
Quận Kings
(559) 852-4401
www.votekingscounty.com
Quận Lake
(707) 263-2372
www.lakecountyca.gov/Government/
Directory/ROV.htm
Quận Lassen
(530) 251-8217
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 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
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
https://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
www.co.tehama.ca.us/gov-departments/
elections
Quận Trinity
(530) 623-1220
www.trinitycounty.org/Elections
Quận Tulare
(559) 624-7300
http://tularecoelections.org/elections/
Quận Tuolumne
(209) 533-5570
www.co.tuolumne.ca.us/elections
Quận Ventura
(805) 654-2664
www.venturavote.org
Quận Yolo
(530) 666-8133
www.yoloelections.org
Quận Yuba
(530) 749-7855
www.yubaelections.org

Quận Marin
(415) 473-6456
www.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) 233-6200
www.co.modoc.ca.us/departments/elections
Quận Mono
(760) 932-5537 hoặc (760) 932-5530
https://monocounty.ca.gov/elections
Quận Monterey
(831) 796-1499 hoặc (866) 887-9274
www.montereycountyelections.us/
Quận Napa
(707) 253-4321
www.countyofnapa.org/396/elections
Quận Nevada
(530) 265-1298
www.mynevadacounty.com/1847/Elections-
Voting
Quận Orange
(714) 567-7600
www.ocvote.com
Quận Placer
(530) 886-5650
www.placercountyelections.gov
Quận Plumas
(530) 283-6256 hoặc (844) 676-VOTE
www.plumascounty.us/142/Elections-
Division-Home
Quận Riverside
(951) 486-7200
www.voteinfo.net
Quận Sacramento
(916) 875-6451
www.elections.saccounty.gov
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
https://sfelections.sfgov.org
Quận San Joaquin
(209) 468-8683 hoặc (800) 400-5009
www.sjcrov.org
Quận San Luis Obispo
(805) 781-5228 hoặc (805) 781-5080
www.slovote.com

http://www.co.mendocino.ca.us/acr
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 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

 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

Ngày 10 tháng 10
Viên chức tuyển cử quận sẽ bắt đầu gửi lá 
phiếu bầu qua thư vào hoặc trước ngày này.

Ngày 11 tháng 10
Mở thùng bỏ phiếu an toàn cho cử tri 
bầu qua thư.

Ngày 11 tháng 10 – Ngày 8 tháng 11
Thời gian bỏ phiếu để gửi lại lá phiếu 
bầu qua thư.

Ngày 24 tháng 10
Ngày cuối cùng đăng ký bỏ phiếu. Hiện 
cho đăng ký bỏ phiếu Cùng Ngày tại văn 
phòng bầu cử quận của quý vị hoặc địa 
điểm bỏ phiếu sau hạn chót đăng ký bỏ 
phiếu, cho đến Ngày Bầu Cử. 

Ngày 29 tháng 10
Ngày mở cửa đầu tiên của các trung tâm 
bỏ phiếu sớm tại các quận áp dụng Đạo 
Luật Lựa Chọn của Cử Tri.

Đừng Chần Chừ, Bỏ Phiếu Ngay Hôm Nay!
Thời gian bỏ phiếu sớm đối với lá phiếu bầu qua thư bắt đầu từ ngày 
11 tháng 10 đến ngày 8 tháng 11 năm 2022.
Phòng phiếu mở cửa từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối vào ngày 8 tháng 11 năm 
2022, Ngày Bầu Cử!

THÁNG 10

THÁNG 11

NHỮNG NGÀY CẦN NHỚ!

Thứ Ba, ngày 8 tháng 11 
năm 2022
Ngày cuối cùng để bỏ phiếu trực tiếp 
hoặc gửi lại lá phiếu bầu qua thư chậm 
nhất là vào 8 giờ tối. Phòng phiếu mở 
cửa từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối. Lá phiếu 
bầu qua thư phải có dấu bưu điện 
không muộn hơn ngày 8 tháng 11.
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NHỮNG NGÀY CẦN NHỚ
Ngày 10 tháng 10

Viên chức tuyển cử quận sẽ bắt đầu gửi 
lá phiếu bầu qua thư vào hoặc trước ngày này.

Ngày 11 tháng 10
Mở thùng bỏ phiếu an toàn cho cử tri bỏ phiếu qua thư.

Ngày 11 tháng 10 –  Ngày 8 tháng 11
Thời gian bỏ phiếu để gửi lại lá phiếu bầu qua thư.

Ngày 24 tháng 10
Ngày cuối cùng đăng ký bỏ phiếu. Hiện cho đăng ký bỏ phiếu Cùng Ngày 

tại văn phòng bầu cử quận của quý vị hoặc địa điểm bỏ phiếu sau hạn chót 
đăng ký bỏ phiếu, cho đến hết Ngày Bầu Cử.

Ngày 29 tháng 10
Ngày mở cửa đầu tiên của các trung tâm bỏ phiếu sớm tại các quận áp 

dụng Đạo Luật Lựa Chọn của Cử Tri.

Thứ Ba, ngày 8 tháng 11 năm 2022
Ngày cuối cùng để bỏ phiếu trực tiếp hoặc gửi lại lá phiếu 

bầu qua thư chậm nhất là vào 8 giờ tối. Phòng phiếu mở cửa từ 
7 giờ sáng đến 8 giờ tối. Lá phiếu bầu qua thư phải có dấu bưu điện 

không muộn hơn ngày 8 tháng 11.

Để xin thêm bản sao Hướng Dẫn Cử Tri  
bằng bất kỳ ngôn ngữ nào dưới đây, vui lòng gọi:

Tiếng Anh: (800) 345-VOTE (8683) 

TTY/TDD: (800) 833-8683 

Español/Tiếng Tây Ban Nha: (800) 232-VOTA (8682) 

中文/Tiếng Hoa: (800) 339-2857 

/Tiếng Hindi: (888) 345-2692 

/Tiếng Nhật: (800) 339-2865 

/Tiếng Khmer: (888) 345-4917 

/Tiếng Hàn: (866) 575-1558 

Tagalog: (800) 339-2957 

/Tiếng Thái: (855) 345-3933 

/Tiếng Việt: (800) 339-8163

Trong nỗ lực giảm chi phí bầu cử, Cơ Quan Lập Pháp Tiểu Bang đã cho phép Tiểu Bang và các quận chỉ gửi một tập hướng dẫn qua đường bưu điện cho 
mỗi hộ gia đình có bỏ phiếu. Quý vị có thể yêu cầu nhận thêm bản sao bằng cách liên lạc với viên chức tuyển cử quận của quý vị hoặc gọi (800) 339-8163.
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Quý vị đã đăng ký bỏ phiếu chưa? Kiểm tra tại đây: voterstatus.sos.ca.gov
Tìm nơi bỏ phiếu của quý vị tại đây: Soạn “Vote” gửi tới GOVOTE (468683)
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