
Hướng Dẫn Của Thành Phố Santa Ana

Các Dự Luật Ghi Trên Lá Phiếu Của Năm 2018 
DỰ LUẬT X:

Dự luật về An Ninh Khu Phố, Ngăn Chặn Nạn Vô Gia Cư và Nâng Cao Dịch Vụ Thành Phố Cần 
Thiết Của Santa Ana.

DỰ LUẬT Y: 
Phê chuẩn Pháp Lệnh Về Việc Mua Bán Cần Sa. Tăng Thuế Thương Vụ Của Các Giấy Phép 

Kinh Doanh Cần Sa.

DỰ LUẬT Z: 
Hiện Đại Hoá Điều Lệ Thành Phố và Cập Nhật Các Điều Khoản Hành Chính. 

DỰ LUẬT AA: 
Đòi Hỏi Đề Cử Theo Khu Vực và Bầu Các Thành Viên Hội Đồng Thành Phố Theo Khu Vực và 

Vẽ Lại Các Ranh Giới Khu Vực để Tuân Thủ theo Luật Liên Bang và Tiểu Bang
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DỰ LUẬT X: 
Dự Luật về An Ninh Khu Phố, Ngăn Chặn Nạn Vô Gia Cư và Nâng Cao 

Dịch Vụ Thành Phố Cần Thiết của Santa Ana

Tôi Sẽ Phải Trả Thêm Bao Nhiêu Tiền Thuế? 
Dự luật X tăng thuế tiêu thụ của Thành Phố thêm 1.5 xu trong mười năm, đến năm 2029. Trong thời gian đó, khi mua hàng có 
giá $100.00 sẽ trả thêm thuể bổ sung là $1.5 nửa. Từ năm 2030, thuế phụ trội sẽ được giảm xuống còn 1 xu. Sau đó 10 năm, 
vào năm 2039, khoản thuế này sẽ được loại bỏ. Các hàng hoá quan trọng như nhu yếu phẩm, xăng dầu, thuốc và nhà ở được 
miễn đóng thuế này. 

Dự Luật X Sẽ Tạo Thêm Bao Nhiêu Cho Ngân Sách và Nó Sẽ Được Chi Tiêu Như Thế Nào? 
Dự luật X được kỳ vọng sẽ tạo ra 60 triệu đô la mỗi năm cho đến năm 2029 và sau đó là 40 triệu đô la mỗi năm cho đến tháng 

Ba năm 2039. Nó sẽ cấp ngân quỹ cho các dịch vụ tổng quát của Thành Phố, bao gồm, nhưng không giới hạn bởi, dịch vụ 
trả lời cấp cứu, nạn vô gia cư và các dịch vụ về gia cư, vá ổ gà và sửa đường phố, gìn giữ công viên và duy trì các dịch vụ cho 

người cao niên, các chương trình sau giờ học và xoá bỏ hình graffiti.  

Thuế Tiêu Thụ Này So Với Thuế Tiêu Thụ Của Các Thành Phố Khác Thì Thế Nào? 
Hiện nay, thuế tiêu thụ của Santa Ana là 7.75% là một trong những thuế tiêu thụ thấp nhất trong Quận và thấp hơn thuế tiêu 
thụ của các thành phố khác có diện tích tương đương như Long Beach (10.25%), Oakland (9.25%), Riverside (8.75%) và San 
Bernardino (8.0%). 

Hiện Nay Thành Phố Đang Sử Dụng Thuế Tiêu Thụ Như Thế Nào? 
Thành Phố chi tiêu khoảng 70% Ngân Sách Tổng Quát của thành phố cho việc an toàn công cộng và phần còn lại dành cho các 

dịch vụ như công viên, thư viện, công trình công cộng và các chi phí điều hành của chính quyền. 

Có Điều Khoản về Giám Sát trong Dự Luật Không? 
Có. Dự luật X thiết lập một uỷ ban giám sát công dân, hàng năm sẽ được thanh tra bởi một Kế Toán Viên Công Chứng Độc 
Lập (CPA) và công khai tiết lộ chi tiêu hàng năm của Thành phố cho dân chúng. Dự luật sẽ “hoàn hôn” và chấm dứt hoàn 
toàn sau 20 năm.

STOCK IMAGE

HỎI: “Để duy trì trả lời 9-1-1 hiệu quả; giữ lính cứu hoả và nhân viên cảnh sát; giải quyết vấn đề vô gia cư; sửa đường phố; 
bảo trì các công viên, phục vụ cho thiếu niên và người cao niên, và các mục tiêu thu nhập chung không hạn chế,  có nên 
tăng thuế tiêu thụ thêm một-chấm-năm xu (1.5) cho đến năm 2029 cung cấp khoảng 60 triệu đô la mỗi năm, sau đó giảm 
xuống một (1) xu cung cấp khoảng 40 triệu đô la mỗi năm, cho đến năm 2039, yêu cầu thanh tra hàng năm, giám sát bởi 
người dân và chỉ cho mục đích sử dụng cho Santa Ana không?”



DỰ LUẬT X: 

DỰ LUẬT Z: 
Hiện Đại Hoá Hiến Chương Thành Phố và Cập 

Nhật Các Điều Khoản Hành Chính 

Dự Luật Z Đề Nghị Những Thay Đổi Nào? 
Dự luật Z tìm cách làm rõ các khía cạnh của Hiến Chương Thành Phố, thực hiện các thay đổi kỹ thuật khác nhau và hiện đại hoá và 
loại bỏ những từ ngữ không thích hợp, bao gồm:  
• Yêu cầu Hội Đồng Thành Phố thiết lập việc bổ nhiệm vào các hội đồng và các uỷ ban theo sắc lệnh. Thành Phố sẽ quy định cụ thể 
quyền hạn và trách nhiệm của mỗi bổ nhiệm hội đồng & uỷ ban.  
• Di chuyển các điều khoản liên quan đến giới hạn quà tặng & đóng góp vận động tranh cử mâu thuẫn với luật của Tiểu bang. 
• Di chuyển phần Hiến Chương Thành Phố liên quan đến khả năng, quyền hạn và trách nhiệm của Giám Đốc Tài Chánh. 

Dự Luật Z Sẽ Ảnh Hưởng Thế Nào Đến Các Uỷ Ban Của Thành Phố? 
Dự luật Z đề xuất rằng tất cả các hội đồng và uỷ ban của Thành Phố, như uỷ ban kế hoạch, phải được liệt kê trong Bộ Luật Thành 

Phố. Dự luật Z không thay đổi cách các uỷ viên của hội đồng và uỷ ban được bổ nhiệm. 

Dự Luật Z Ảnh Hưởng Đến Tài Trợ Vận Động Tranh Cử và Giới Hạn Quà Tặng trong Thành Phố Như 
Thế Nào? 
Santa Ana hiện đang áp đặt các yêu cầu của thành phố về tài trợ vận động tranh cử và giới hạn quà tặng đến các ứng cử viên và 
giới chức dân cử. Dự luật Z đề xuất Thành Phố thông qua các điều lệ phù hợp với Luật Pháp của Tiểu Bang California, nhằm loại bỏ 
sự không đồng nhất. Dự luật này sẽ giúp Thành Phố có luật lệ giống như với phần lớn các thành phố khác trong California, những 
thành phố làm theo nguyên tắc của Tiểu Bang. 

Vì Sao Dự Luật Z Tìm Cách Thực Hiện Thay Đổi với Chức Vụ Giám Đốc Tài Chính Thành Phố? 
Giám Đốc Tài Chánh là vị Giám Đốc duy nhất được liệt kê trong trong Hiến Chương Thành Phố. Tất cả các giám đốc khác được liệt 

kê trong Quy Định Thành Phố. Dự luật Z tìm cách liệt kê tất cả các chức vụ này vào chung một nơi.

HỎI: “Hiến chương có nên được tu chính nhằm: hiện đại hoá và bỏ những từ không hợp thời để phản ảnh những thay 
đổi hay mâu thuẫn trong luật của Thành phố hay Tiểu bang liên quan đến quà và đóng góp vận động tranh cử và quỹ 
Thành phố được thiết lập; tạo sự đồng nhất trong quy định của Thành phố liên quan đến hội đồng hay ủy ban; và chuyển 
điều kiện cho Giám Đốc Tài Chính sang Quy Định Thành Phố?”

DỰ LUẬT Y: 
Phê chuẩn Pháp Lệnh Về Việc Mua Bán Cần Sa. Tăng Thuế Thương 

Vụ Của Các Giấy Phép Kinh Doanh Về Cần Sa.

Dự Luật Y Sẽ Làm Gì? 
Dự luật Y là một thuế đánh lên việc buôn bán cần sa/các thương vụ buôn bán cần sa trong Santa Ana. Nó là một thuế dành 
cho các giấy phép kinh doanh cần sa, khoảng từ 25 xu đến $35.00, được tính theo tổng diện tích của foot-vuông của một cơ 
sở kinh doanh cần sa/cần sa thương mại, cũng như thuế suất theo tổng doanh thu lên đến 10% cho trồng trọt, sản xuất, phân 
phối, bán hay thử nghiệm cần sa thương mại và các sản phẩm liên quan đến cần sa. Dự luật này sẽ không thay đổi các luật về 
phân chia khu vực của Thành Phố hiện tại; cần sa sẽ tiếp tục bị cấm ở tất cả các khu vực trong Santa Ana, trừ những khu vực 
được phân vùng cho phép sử dụng cho mục đích công nghiệp nhẹ hay nặng, và tất cả các việc kinh doanh cần sa phải tuân 
theo các hạn chế về quy định vùng sử dụng hiện tại. 

Dự Luật Y Sẽ Thu Được Bao Nhiêu Cho Ngân Sách và Sẽ Được Chi Tiêu Như Thế Nào? 
Dự luật Y được kỳ vọng sẽ tạo ra khoảng 8 đến 12 triệu đô la mỗi năm để cung ứng cho các dịch vụ tổng quát của Thành Phố, 

bao gồm duy trì dịch vụ trả lời khẩn cấp, dịch vụ gia cư và dịch vụ cho người vô gia cư, sửa đường phố, duy trì công viên và hỗ 
trợ chương trình sau giờ học và các dịch vụ cho người cao niên.

HỎI: “Chương 21 của Bộ Luật Thành Phố Santa Ana có nên được chỉnh sửa để ban hành thuế theo diện tích của foot-vuông 
trong khoảng 25 xu và $35.00 và tổng thuế thu nhập lên đến 10% cho việc trồng, sản xuất, phân phối, bán hay thử nghiệm cần 
sa và các sản phẩm liên quan nhằm tạo thêm ngân sách trong khoảng 8 và 12 triệu đô cho an toàn công cộng, công viên, dịch vụ 
cho thiếu niên và người cao niên, trong số các dịch vụ chung của Thành phố không?”



ĐỂ CÓ THỂM THÔNG TIN, VUI LÒNG LIÊN LẠC:
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DỰ LUẬT AA:  
Đòi Hỏi Đề Cử Theo Khu Vực và Bầu Các Thành Viên Hội Đồng Thành Phố 

Theo Khu Vực và Vẽ Lại Các Ranh Giới Khu Vực để Tuân Thủ theo Luật 
Liên Bang và Tiểu Bang 

Dự Luật AA Sẽ Thay Đổi Bầu Cử Thành Phố Ra Sao? 
Như các thành phố lân cận chúng ta là Long Beach, Los Angeles, và Anaheim, dự luật này sẽ đòi hỏi mỗi Nghị Viên Hội 
Dồng Thành Phố phải cư ngụ trong khu vực và chỉ được bầu bởi cử tri trong khu vực của ứng cử viên Uỷ Viên, thay vì bầu 
bởi toàn thể cử tri trong thành phố. 

Khi Nào Các Thay Đổi Được Dự Luật AA Đề Xuất Có Hiệu Lực? 
Nếu được cử tri chấp thuận, Santa Ana sẽ bắt đầu bầu cử “Theo Khu Vực” vào cuộc Tổng Tuyển Cử Địa Phương tháng 

Mười Một năm 2020. 

Dự Luật AA Có Đề Xuất Thay Đổi Cách Thị Trưởng Được Bầu Không? 
Không. Dự luật AA sẽ không thay đổi quy trình bầu Thị Trưởng. Các ứng cử viên cho chức Thị Trưởng có thể cư trú bất kỳ 
nơi nào trong Thành Phố và tất cả các cử tri trong thành phố sẽ được bầu cho bất kỳ ứng cử viên Thị Trưởng nào. 

HỎI: “Đoạn 101.2 và 400 trong Hiến Chương Thành Phố Santa Ana có nên được tu chính yêu cầu bầu Nghị Viên trong Hội 
Đồng Thành Phố  theo từng Khu Vực mà ứng cử viên nầy đang cư ngụ và chỉ có các cử tri trong khu vực đó mới được bầu mà 
thôi, thay vì các Nghị Viên được bầu bởi tất cả các cử tri trong toàn thành phố như hiện nay, với ranh giới khu vực được vẽ 
như được đòi hỏi bởi luật pháp?”
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Nếu quý vị chưa ghi danh bầu cử, quý vị có thể nhận đơn ghi danh cử tri tại Toà thị Chính hay Bưu 
Điện và Thư Viện Công Cộng địa phương, hay trực tuyến tại www.OCvote.com. Ngày cuối cùng để 

Ghi Danh Bỏ Phiếu là thứ Hai, ngày 22 tháng Mười vào 12 giờ đêm. 

www.santa-ana.org/ballotmeasures 

Những thông tin này không phải là phán giải để hỗ trợ hoặc chống 
lại bất kỳ những dự luật trong lá phiếu nào


