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For Election Information, 
please call 1-888-873-1000

The City of Los Angeles provides voter information  
in English as well as in the following languages:

Для получения копии данной брошюры на русском 
языке позвоните по номеру 1-800-994-VOTE (8683). 

Այս բրոշյուրի հայերեն օրինակն ստանալու համար 
զանգահարեք 1-800-994-VOTE (8683) հեռախոսահամարով։

Muốn Biết Thông Tin Bầu Cử,  
xin gọi số 1-888-873-1000

Thành Phố Los Angeles cung cấp thông tin cử tri bằng  
tiếng Anh cũng như những ngôn ngữ sau đây:



THÔNG TIN CỬ TRI

Sơ Lược về Lá Phiếu ................................ 3-5

Các Dự Luật Ghi Trên Lá Phiếu, Biện Luận và 
Nội Dung
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  Sắc Lệnh Tiên Khởi ULA .............................27
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Bộ Phận Đăng Ký-Quản Lý Dữ Liệu/Thư Ký Quận Hạt Los Angeles là người 
quản lý Các Cuộc Bầu Cử Địa Phương của Thành Phố Los Angeles.

Tập sách này chỉ chứa thông tin về các dự luật ghi trên lá phiếu của Thành 
Phố đối với cuộc Tổng Tuyển Cử Địa Phương vào ngày 8 tháng 11 năm 2022.

Để biết thông tin liên quan đến cuộc Bầu Cử, chẳng hạn như các Trung Tâm 
Bỏ Phiếu, xin hãy liên hệ với Quận Hạt LA theo số (800) 815-2666 hoặc truy 
cập vào trang web của họ theo địa chỉ www.lavote.gov.
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3 trang kế tiếp bao gồm phiên bản đơn giản của các dự luật ghi trên lá phiếu 
của Thành Phố. Toàn bộ nội dung của từng dự luật, cùng với các thông tin 
khác, sẽ được in sau phần Sơ Lược về Lá Phiếu (xem Trang MỤC LỤC).
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DỰ LUẬT LH CỦA THÀNH PHỐ LOS ANGELES

TIÊU ĐỀ:
CHO PHÉP BỔ SUNG NHÀ Ở CHO NGƯỜI CÓ THU NHẬP THẤP

VẤN ĐỀ:
Quý vị có phê chuẩn dự luật cho phép tổ chức công cộng ở Thành Phố 
Los Angeles phát triển, xây dựng hoặc thu mua tối đa thêm 5,000 đơn vị nhà 
cho thuê dành cho người có thu nhập thấp tại mỗi Khu Hội Đồng, với tổng 
cộng tối đa thêm 75,000 đơn vị nhà ở cho người có thu nhập thấp trong Thành 
Phố, nhằm giải quyết tình trạng vô gia cư và nhu cầu nhà ở giá cả phải chăng, 
phụ thuộc vào ngân quỹ sẵn có và yêu cầu phát triển của Thành Phố không?

HOÀN CẢNH:
Điều Khoản 34 trong Hiến Pháp Tiểu Bang yêu cầu chính quyền địa phương 
phải có quyết định phê chuẩn của cử tri để phát triển, xây dựng hoặc thu mua 
các đơn vị nhà cho thuê dành cho người có thu nhập thấp. Vào năm 2008, cử 
tri Thành Phố Los Angeles đã phê chuẩn dự luật ghi trên lá phiếu cho phép 
và duy trì mức 3,500 đơn vị nhà ở cho người có thu nhập thấp ở mỗi Khu Hội 
Đồng, với tổng cộng 52,500 đơn vị nhà ở cho người có thu nhập thấp trong 
Thành Phố Los Angeles. Một số Khu Hội Đồng sắp chạm mức giới hạn được 
cho phép.

Theo Sở Gia Cư, mức hiện tại là không thoả đáng để giải quyết tình trạng vô 
gia cư và nhu cầu nhà ở giá cả phải chăng. Hiện tại, theo yêu cầu của luật Tiểu 
Bang, Phân Tích Nhu Cầu Nhà Ở giai đoạn 2021-2029 của Thành Phố đặt ra 
mục tiêu Thành Phố sẽ cung cấp 185,000 đơn vị nhà ở giá cả phải chăng cho 
các hộ gia đình có thu nhập thấp và rất thấp đến năm 2029.

ĐỀ XUẤT:
Dự luật sẽ cho phép các tổ chức công cộng ở Thành Phố phát triển, xây dựng 
hoặc thu mua thêm 5,000 đơn vị nhà cho thuê dành cho người có thu nhập 
thấp tại mỗi Khu Hội Đồng, với tổng cộng 75,000 đơn vị nhà ở cho người có 
thu nhập thấp được cho phép bổ sung trong Thành Phố.

LÁ PHIẾU CÓ CÓ NGHĨA LÀ:
Quý vị muốn cho phép các tổ chức công cộng ở Thành Phố Los Angeles phát 
triển, xây dựng hoặc thu mua thêm 5,000 đơn vị nhà cho thuê dành cho người 
có thu nhập thấp tại mỗi Khu Hội Đồng.

LÁ PHIẾU KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ:
Quý vị không muốn cho phép các tổ chức công cộng ở Thành Phố Los Angeles 
phát triển, xây dựng hoặc thu mua thêm 5,000 đơn vị nhà cho thuê dành cho 
người có thu nhập thấp tại mỗi Khu Hội Đồng.

TOÀN BỘ NỘI DUNG CỦA DỰ LUẬT NÀY BẮT ĐẦU TẠI TRANG 9.
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DỰ LUẬT SP CỦA THÀNH PHỐ LOS ANGELES

TIÊU ĐỀ:
THUẾ LÔ ĐẤT ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIẢI TRÍ VÀ CÔNG VIÊN

VẤN ĐỀ:
Quý vị có phê chuẩn sắc lệnh cung cấp ngân quỹ cho các công viên, trung 
tâm giải trí, hồ bơi, sân chơi, đường thủy, bãi biển, không gian xanh, không 
gian mở, cơ sở giữ trẻ và các cơ sở khác, đồng thời nâng cao tính công bằng 
trong việc tiếp cận công viên ở Thành Phố Los Angeles, thông qua áp dụng 
mức thuế khoảng 8.4 cents trên mỗi thước vuông đối với các lô đất đã được 
cải tạo, giảm xuống còn khoảng 2.2 cents sau khi hoàn thành một số chương 
trình hoặc sau 30 năm, với sự giám sát của công dân và miễn trừ cho các hộ 
gia đình có thu nhập thấp không?

HOÀN CẢNH:
Vào năm 1996, các cử tri đã thông qua Dự Luật K: Chương Trình dành cho 
Trẻ Nhỏ ở Los Angeles nhằm tạo lập khu thẩm định trên toàn thành phố để 
cấp ngân quỹ cho hoạt động thu mua, phát triển, cải tạo và khôi phục công 
viên và các cơ sở giải trí. Ngân quỹ của Dự Luật K sẽ hết hiệu lực vào Năm 
Tài Chánh 2026-27.

ĐỀ XUẤT:
Dự luật sẽ cho phép áp dụng loại thuế lô đất mới khoảng 8.4 cents trên mỗi 
thước vuông, tạo ra khoảng $227 triệu mỗi năm. Sau khi hoàn thành các 
chương trình góp vốn hoặc sau 30 năm, thuế có thể giảm xuống còn khoảng 
2.2 cents trên mỗi thước vuông, tùy điều kiện nào xảy ra trước. Các khoản 
ngân quỹ này sẽ được dành riêng cho công tác phục hồi, sửa chữa, cải tạo, 
phát triển, bổ sung, thu mua, vận hành và bảo trì các không gian mở, địa 
điểm giải trí và các chương trình, bao gồm Los Angeles Zoo và không gian 
xanh ở trung tâm hành chánh, đường thủy và các yếu tố thủy lưu, bao gồm 
Los Angeles River và Sepulveda Basin và các cơ sở công viên như hồ bơi, 
cơ sở giữ trẻ và sân chơi. Các khoản tiền trong ngân quỹ có thể được dùng 
để thanh toán chi phí kiểm toán và chi phí hoạt động của ủy ban giám sát. Ủy 
Ban Giám Sát Công Dân sẽ được thành lập để đưa ra các kiến nghị cho Thành 
Phố về các dự án sẽ được cấp ngân quỹ. Các kiến nghị này sẽ xem xét chỉ số 
công bằng của Thành Phố.

LÁ PHIẾU CÓ CÓ NGHĨA LÀ:
Quý vị muốn cho phép áp dụng thuế lô đất để cấp ngân quỹ cho các chi phí 
liên quan đến cơ sở giải trí và công viên, có xét đến tính công bằng.

LÁ PHIẾU KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ:
Quý vị không muốn cho phép áp dụng thuế lô đất để cấp ngân quỹ cho các 
chi phí liên quan đến cơ sở giải trí và công viên, có xét đến tính công bằng.

TOÀN BỘ NỘI DUNG CỦA DỰ LUẬT NÀY BẮT ĐẦU TẠI TRANG 20.
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SẮC LỆNH TIÊN KHỞI ULA CỦA THÀNH PHỐ LOS ANGELES

TIÊU ĐỀ:
CẤP NGÂN QUỸ CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH NHÀ Ở GIÁ CẢ PHẢI CHĂNG VÀ 
HỖ TRỢ NGƯỜI THUÊ NHÀ THÔNG QUA THUẾ CHUYỂN GIAO BẤT ĐỘNG SẢN

VẤN ĐỀ:
Liệu sắc lệnh có được thông qua để thêm loại thuế đánh vào các giao dịch mua bán 
và chuyển giao bất động sản trị giá trên $5 triệu nhằm cấp ngân quỹ cho các chương 
trình nhà ở giá cả phải chăng và hỗ trợ người thuê nhà không?

HOÀN CẢNH:
Có khoảng 41,000 người vô gia cư tại Los Angeles. Ước tính khoảng 63% hộ gia 
đình là những người thuê nhà. Khoản ngân quỹ địa phương dành cho các chương 
trình nhà ở giá cả phải chăng và hỗ trợ người thuê nhà là có giới hạn. Thành Phố 
thu thuế chuyển giao chứng từ đánh vào các giao dịch mua bán và chuyển giao bất 
động sản để cấp ngân quỹ cho các dịch vụ của Thành Phố. Dự luật này sẽ thiết lập 
thuế chuyển giao chứng từ bổ sung đánh vào bất động sản trị giá trên $5 triệu để cấp 
ngân quỹ cho các chương trình nhà ở giá cả phải chăng và hỗ trợ người thuê nhà.

ĐỀ XUẤT:
Dự luật tiên khởi ghi trên lá phiếu do công dân đề nghị này sẽ:

• Đánh thuế 4% lên các giao dịch mua bán và chuyển giao bất động sản 
trị giá trên $5 triệu nhưng dưới $10 triệu;

• Đánh thuế 5.5% lên các giao dịch mua bán và chuyển giao bất động 
sản trị giá từ $10 triệu trở lên;

• Điều chỉnh ngưỡng giá trị bất động sản hàng năm dựa trên Chỉ Số Giá 
Tiêu Dùng Liên Kết;

• Miễn trừ loại thuế này cho tổ chức gia cư, tổ chức phi lợi nhuận, và 
một số tổ chức công cộng;

• Tạo ra một loại thuế dài hạn cho đến khi cử tri bãi bỏ;
• Tạo ra khoảng $600 triệu đến $1.1 tỷ mỗi năm cho các chương trình 

mới và hiện có;
• Sử dụng ít nhất 92% thu nhập cho các chương trình nhà ở giá cả phải 

chăng và hỗ trợ người thuê nhà do Sở Gia Cư Los Angeles quản lý và 
tối đa 8% cho chi phí hành chính.

• Thành lập Ủy Ban Giám Sát Công Dân để cấp ngân quỹ và đưa ra các 
kiến nghị về chương trình; và

• Thành lập Hội Đồng Người Thuê để lấy ý kiến về vấn đề nhà ở.

LÁ PHIẾU CÓ CÓ NGHĨA LÀ:
Quý vị muốn thêm thuế đánh vào các giao dịch mua bán và chuyển giao bất 
động sản không miễn trừ trị giá trên $5 triệu nhằm cấp ngân quỹ cho các 
chương trình nhà ở giá cả phải chăng và hỗ trợ người thuê nhà.

LÁ PHIẾU KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ:
Quý vị không muốn thêm thuế đánh vào các giao dịch mua bán và chuyển giao 
bất động sản không miễn trừ trị giá trên $5 triệu nhằm cấp ngân quỹ cho các 
chương trình nhà ở giá cả phải chăng và hỗ trợ người thuê nhà.

TOÀN BỘ NỘI DUNG SẮC LỆNH TIÊN KHỞI NÀY BẮT ĐẦU TẠI TRANG 39.

BSULA-VI

E281602 City of LA Proof #3 5 3/8” x 8 3/8”

THÁNG 11 NĂM 20225 *VI5*



THÁNG 11 NĂM 2022TQ2-VI

ỦY QUYỀN VỀ BỔ SUNG NHÀ Ở CHO NGƯỜI CÓ THU 
NHẬP THẤP. DỰ LUẬT LH.

Liệu dự luật ủy quyền cho tổ chức công cộng ở Thành Phố Los Angeles 
phát triển, xây dựng hoặc thu mua tối đa thêm 5,000 đơn vị nhà cho thuê 
dành cho người có thu nhập thấp tại mỗi Khu Hội Đồng, nhằm giải quyết tình 
trạng vô gia cư và nhu cầu nhà ở giá cả phải chăng, phụ thuộc vào nguồn 
kinh phí sẵn có và yêu cầu phát triển của Thành Phố, sẽ được thông qua?

TÓM LƯỢC KHÁCH QUAN  
BIÊN SOẠN BỞI SHARON M. TSO, TRƯỞNG PHÂN TÍCH VIÊN LẬP PHÁP

Điều Khoản 34 trong Hiến Pháp Tiểu Bang yêu cầu chính quyền địa phương 
phải có quyết định phê chuẩn của cử tri để phát triển, xây dựng hoặc thu 
mua một số đơn vị nhà cho thuê nhất định dành cho người có thu nhập 
thấp. Thẩm quyền theo Điều Khoản 34 là bắt buộc đối với mọi dự án trong 
đó hơn 50 phần trăm số đơn vị nhà ở bị hạn chế đối với các hộ gia đình có 
thu nhập thấp. Vào năm 2008, cử tri Thành Phố Los Angeles đã phê chuẩn 
dự luật ghi trên lá phiếu cho phép mỗi Khu Hội Đồng có và duy trì mức 
3,500 đơn vị nhà ở cho người có thu nhập thấp, với tổng cộng 52,500 đơn 
vị nhà ở cho người có thu nhập thấp trong Thành Phố Los Angeles. Sở Gia 
Cư Los Angeles báo cáo rằng mức thẩm quyền hiện tại theo Điều Khoản 34 
là không hiệu quả để giải quyết tình trạng vô gia cư và đáp ứng nhu cầu nhà 
ở giá cả phải chăng của Thành Phố.

Kể từ năm 1969, Tiểu Bang California đã yêu cầu tất cả các thành phố và 
quận hạt phải lập kế hoạch đầy đủ để đáp ứng nhu cầu nhà ở của cộng 
đồng thông qua Phân Tích Nhu Cầu Nhà Ở. Phân Tích Nhu Cầu Nhà Ở là 
một phần bắt buộc trong Kế Hoạch Chung của mọi chính quyền địa phương, 
phải được cập nhật tám năm một lần và phải tuân thủ các tiêu chuẩn và yêu 
cầu do Tiểu Bang đặt ra. Theo yêu cầu của luật Tiểu Bang, Phân Tích Nhu 
Cầu Nhà Ở giai đoạn 2021-2029 của Thành Phố đặt ra mục tiêu Thành Phố 
sẽ cung cấp 185,000 đơn vị nhà ở giá cả phải chăng cho các hộ gia đình có 
thu nhập thấp và rất thấp đến năm 2029. Việc tăng tổng thẩm quyền hiện tại 
của Thành Phố theo Điều Khoản 34 sẽ cho phép tăng cường phát triển nhà 
ở cho người có thu nhập thấp và rất thấp và hỗ trợ những nỗ lực của Thành 
Phố trong việc đạt được mục tiêu đề ra trong Phân Tích Nhu Cầu Nhà Ở 
giai đoạn 2021-2029.

Dự luật này sẽ cho phép các tổ chức công cộng ở Thành Phố phát triển, xây 
dựng hoặc thu mua thêm 5,000 đơn vị nhà cho thuê dành cho người có thu 
nhập thấp tại mỗi Khu Hội Đồng, với tiềm năng bổ sung 75,000 đơn vị nhà 
ở trên khắp Thành Phố. Điều này sẽ cung cấp tổng cộng 127,500 đơn vị 
nhà ở dành cho người có thu nhập thấp trong Thành Phố Los Angeles, tùy 
thuộc vào nguồn ngân quỹ sẵn có và các yêu cầu phát triển của Thành Phố.

LH
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THÁNG 11 NĂM 2022TQ2-VI

Quyết định phê chuẩn của cử tri về thẩm quyền bổ sung theo Điều Khoản 34 
không yêu cầu hay bảo đảm rằng Thành Phố hoặc các tổ chức công cộng 
khác sẽ phát triển, xây dựng hoặc thu mua số căn hộ được cho phép, đồng 
thời cũng không có nghĩa vụ cung cấp bổ sung kinh phí cho các mục đích 
đó hoặc miễn cho các dự án đó khỏi xét duyệt công khai hoặc các quy trình 
phát triển khác theo yêu cầu của Thành Phố.

Dự luật này sẽ có hiệu lực nếu được đa số cử tri phê chuẩn.

BÁO CÁO TÁC ĐỘNG TÀI CHÁNH  
BIÊN SOẠN BỞI MATTHEW W. SZABO, VIÊN CHỨC ĐIỀU HÀNH CỦA 

THÀNH PHỐ

Dự luật này sẽ làm tăng số lượng đơn vị nhà cho thuê dành cho người có 
thu nhập thấp mà các tổ chức công cộng có thể phát triển, xây dựng hoặc 
thu mua ở Thành Phố Los Angeles thêm 5,000 đơn vị cho mỗi khu Hội Đồng 
Thành Phố. Điều Khoản XXXIV của Hiến Pháp Tiểu Bang California yêu 
cầu phải có quyết định phê chuẩn của cử tri đối với các hoạt động này. Năm 
2008, các cử tri đã phê chuẩn mức 3,500 đơn vị cho mỗi khu và dự luật này 
sẽ tăng mức đó lên 8,500. Một số ít các khu đang tiến gần đến mức 3,500.

Dự luật này không yêu cầu Thành Phố phát triển, xây dựng hoặc thu mua số 
lượng đơn vị nhà ở gia tăng, cũng như không cho phép việc cấp nguồn ngân 
quỹ mới cho nhà cho thuê dành cho người có thu nhập thấp. Hơn nữa, dự 
luật này không ảnh hưởng đến ngân quỹ sẵn có đối với nhà cho thuê dành 
cho người có thu nhập thấp, ngân quỹ liên bang và tài trợ trái phiếu được 
cử tri phê chuẩn là các nguồn lớn nhất. Do đó, không có tác động tài chánh 
nào phát sinh từ việc áp dụng dự luật này.
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BẦU CÓ CHO DỰ LUẬT LH

Dự Luật LH sẽ cho phép Thành Phố Los Angeles xây dựng, phát triển hoặc 
thu mua lên đến 75,000 căn hộ có giá cả phải chăng.

Khủng hoảng nhà ở tại Los Angeles ngày càng nghiêm trọng, ngày càng có 
nhiều cư dân Los Angeles phải đối mặt với tình trạng mất an ninh nhà ở và vô 
gia cư. Thành Phố Los Angeles không được cho phép bổ sung nhà ở giá cả 
phải chăng KỂ TỪ năm 2008. Chúng ta cần nghiêm túc giải quyết cuộc khủng 
hoảng đang diễn ra.

Dự Luật LH chỉ đơn giản là CHO PHÉP Thành Phố Los Angeles tiếp tục phát 
triển hoặc thu mua nhà ở giá cả phải chăng—không hề cấp ngân quỹ, địa điểm 
hay phê chuẩn hoạt động này.

Mọi dự án nhà ở thu nhập thấp mới được đề xuất vẫn sẽ phụ thuộc vào kết 
quả đánh giá môi trường, ý kiến đóng góp của cộng đồng và phê chuẩn của 
thành phố.

Dự Luật LH đảm bảo sẽ phát triển nhà ở mới trên phạm vi toàn thành phố, 
với 5,000 căn hộ được cho phép tại mỗi thành phố trong số 15 khu hội đồng.

Dự luật được đưa ra là cần thiết theo yêu cầu trong Hiến Pháp Tiểu Bang 
California rằng tất cả nhà ở giá cả phải chăng mới đến từ nguồn ngân quỹ 
chung phải được cử tri phê chuẩn.

Dự Luật LH là công cụ thiết yếu giúp đưa những hàng xóm của chúng ra 
thoát khỏi cảnh sống trên đường phố và giúp mọi cư dân Los Angeles tìm thấy 
đường về nhà.

BẦU CÓ CHO DỰ LUẬT LH.

NHỮNG NGƯỜI KÝ TÊN VÀO BIỆN LUẬN ỦNG HỘ DỰ LUẬT LH

JON DEUTSCH
Chủ Tịch
Los Feliz Neighborhood Council

ALAN GREENLEE
Giám Đốc Điều Hành
Southern California Association of NonProfit Housing

KHÔNG CÓ BIỆN LUẬN CHỐNG LẠI DỰ LUẬT NÀY ĐƯỢC ĐỆ TRÌNH.

AFLH-VI THÁNG 11 NĂM 2022

Những biện luận in trên trang này là quan điểm của tác giả và chưa được bất cứ 
một cơ quan nào của Thành Phố kiểm chứng về mức độ chính xác.
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DỰ LUẬT LH

NỘI DUNG DỰ LUẬT GHI TRÊN LÁ PHIẾU ĐƯỢC ĐỀ XUẤT

NGHỊ QUYẾT

 Nghị Quyết quy định rằng ủy quyền của cử tri đối với hoạt động phát 
triển, xây dựng hoặc thu mua tối đa thêm 5,000 đơn vị nhà ở cho thuê dành 
cho người thu nhập thấp tại mỗi Khu Hội Đồng trong Thành Phố Los Angeles 
(Thành Phố) phù hợp với Điều Khoản XXXIV trong Hiến Pháp Tiểu Bang.

XÉT RẰNG, Điều Khoản XXXIV trong Hiến Pháp Tiểu Bang California 
yêu cầu có sự phê chuẩn của đa số cử tri đủ điều kiện bầu cử của Thành Phố 
trong một kỳ bầu cử, đối với các tổ chức công trong Thành Phố để phát triển, 
xây dựng hoặc thu mua một số loại dự án nhà ở cho thuê giá cả phải chăng;

XÉT RẰNG, vào tháng 11 năm 2008, cử tri của Thành Phố đã phê 
chuẩn Dự Luật B, có tiêu đề là “Cập Nhật Ủy Quyền về Nhà Ở Cho Thuê Giá 
Cả Phải Chăng” (Update of Low Rent Housing Authorization), hợp nhất và duy 
trì ủy quyền trước theo Điều Khoản XXXIV của Thành Phố, cho phép 3,500 
căn hộ cho thuê dành cho người thu nhập thấp tại mỗi Khu Hội Đồng, đồng 
thời gỡ bỏ những trở ngại khi tiếp cận các nguồn tài trợ của liên bang và tiểu 
bang để xây nhà ở cho thuê dành cho người thu nhập thấp;

XÉT RẰNG, mức ủy quyền theo Điều Khoản XXXIV hiện tại của 
Thành Phố về 3,500 căn hộ tại mỗi Khu Hội Đồng đang hạn chế khả năng tiếp 
tục phát triển, xây dựng hoặc thu mua một số loại dự án nhà ở cho thuê dành 
cho người thu nhập thấp và hạn chế khả năng của Thành Phố trong việc giải 
quyết tình trạng vô gia cư và nhu cầu nhà ở có giá phải chăng;

XÉT RẰNG, tính đến ngày 1 tháng 5 năm 2022, năm Khu Hội Đồng 
trong Thành Phố có số dư dưới 1,000 căn hộ trong số đơn vị nhà ở cho thuê 
dành cho người thu nhập thấp còn lại trong mức được ủy quyền của họ;

 XÉT RẰNG, Thành Phố cần có thẩm quyền theo Điều Khoản XXXIV 
cho việc phát triển, xây dựng hoặc thu mua thêm các dự án nhà ở cho thuê 
dành cho người thu nhập thấp tại mỗi Khu Hội Đồng và trên toàn Thành Phố 
để giải quyết tình trạng vô gia cư và nhu cầu nhà ở có giá phải chăng của 
Thành Phố; và

 XÉT RẰNG, sự phê chuẩn của cử tri về thẩm quyền bổ sung theo 
Điều Khoản XXXIV không yêu cầu hay bảo đảm rằng chính quyền liên bang, 
tiểu bang hoặc Thành Phố sẽ phát triển, xây dựng hoặc thu mua số căn hộ 
được cấp phép, việc ủy quyền cũng không có nghĩa vụ cung cấp bổ sung kinh 
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phí cho các mục đích đó hoặc miễn cho các dự án đó khỏi xét duyệt công khai 
và các quy trình phát triển khác theo yêu cầu của Thành Phố. 

DO ĐÓ, BÂY GIỜ, NGƯỜI DÂN THÀNH PHỐ LOS ANGELES 
QUYẾT ĐỊNH VẤN ĐỀ NÀY NHƯ SAU:

Đoạn 1. Theo Điều Khoản XXXIV trong Hiến Pháp Tiểu Bang, các cử 
tri Thành Phố ủy quyền cho các tổ chức công trong Thành Phố để phát triển, 
xây dựng và/hoặc thu mua tối đa thêm 5,000 đơn vị nhà ở cho thuê giá cả phải 
chăng tại mỗi Khu Hội Đồng dành cho người có thu nhập thấp, với tổng cộng 
tối đa thêm 75,000 đơn vị nhà ở cho thuê giá cả phải chăng trong Thành Phố 
cho người có thu nhập thấp.

Đoạn 2. Sự ủy quyền của việc bổ sung đơn vị nhà ở cho thuê giá cả 
phải chăng trong Thành Phố được đưa ra bằng cách phê chuẩn dự luật này, 
bên cạnh bất kỳ và toàn bộ các ủy quyền ưu tiên liên quan đến nhà ở giá cả 
phải chăng trong Thành Phố, kể cả ủy quyền trước được cử tri phê chuẩn theo 
Điều Khoản XXXIV.

Đoạn 3. Thành Phố cũng được ủy quyền để thực hiện các hành động 
cần thiết nhằm triển khai dự luật này.

Đoạn 4. Các điều khoản ủy quyền có trong dự luật này sẽ được hiểu 
giống như Điều Khoản XXXIV trong Hiến Pháp Tiểu Bang và bất kỳ luật hay 
trường hợp nào diễn giải đoạn đó.

Đoạn 5. Theo Điều Khoản XXXIV, sự ủy quyền được đưa ra bằng 
dự luật này sẽ được coi là đã được các cử tri Thành Phố thông qua và phê 
chuẩn nếu dự luật được phê chuẩn bởi đa số đại biểu cử tri bầu cho dự luật. 
Ủy quyền sẽ được coi là có hiệu lực sau mười ngày kể từ khi Hội Đồng Thành 
Phố công bố kết quả kỳ bầu cử.
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THUẾ LÔ ĐẤT ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIẢI TRÍ VÀ CÔNG 
VIÊN DỰ LUẬT SP.

Liệu sắc lệnh cung cấp ngân quỹ cho các công viên, trung tâm giải trí, hồ bơi, 
sân chơi, đường thủy, bãi biển, không gian xanh, không gian mở, cơ sở giữ trẻ 
và các cơ sở khác, đồng thời nâng cao tính công bằng trong việc tiếp cận công 
viên ở Thành Phố Los Angeles, thông qua mức thuế $0.08414 trên mỗi thước 
vuông đối với các lô đất đã được cải tạo, giảm xuống còn $0.0222 sau khi hoàn 
thành một số chương trình hoặc sau 30 năm, với sự giám sát của công dân và 
miễn trừ cho các hộ gia đình có thu nhập thấp, tạo ra khoảng $227 triệu hàng 
năm, sẽ được thông qua?

TÓM LƯỢC KHÁCH QUAN  
BIÊN SOẠN BỞI SHARON M. TSO, TRƯỞNG PHÂN TÍCH VIÊN LẬP PHÁP

Vào năm 1996, các cử tri đã phê chuẩn thông qua Dự Luật K: Chương Trình 
dành cho Trẻ Nhỏ ở Los Angeles (Dự Luật K) nhằm tạo lập cuộc thẩm định 
trên toàn thành phố tạo ra $25 triệu hàng năm để thu mua, phát triển, cải tạo 
và khôi phục công viên và các cơ sở giải trí. Dự Luật K sẽ hết hạn vào Năm 
Tài Chánh (Fiscal Year, FY) 2026-27 và sẽ dẫn đến mất nguồn ngân quỹ để 
hỗ trợ các công viên và cơ sở giải trí.
Dự luật được đề xuất trên lá phiếu sẽ tu chính Bộ Luật Thành Phố để cho 
phép Thành Phố thu ngân quỹ để phục hồi, sửa chữa, cải tạo, phát triển và 
thu mua không gian mở và các địa điểm giải trí, chẳng hạn như bảo tàng, 
nhà hát, Los Angeles Zoo và không gian xanh của địa phương, đường thủy 
và các yếu tố thủy lưu, chẳng hạn như Los Angeles River, Sepulveda Basin, 
hồ, đập, hồ chứa, bãi biển và các công trình công viên, chẳng hạn như công 
viên khu vực, trung tâm giải trí, hồ bơi và nhà tắm, cơ sở giữ trẻ, trung tâm 
cao niên, đường mòn, các khu dã ngoại, sân chơi, sân thể thao và sân vận 
động, và các không gian công cộng mở khác, cùng với việc vận hành và bảo 
trì những địa điểm này, thông qua việc áp thuế lô đất đặc biệt đối với các lô 
đất bất động sản được cải tạo trong Thành Phố. Việc phân bổ ngân quỹ từ 
thuế đặc biệt sẽ được ưu tiên dựa trên chỉ số công bằng của Thành Phố với 
mục tiêu cung cấp cho các cộng đồng thiếu công viên khả năng tiếp cận an 
toàn, lành mạnh với các công viên và các cơ sở giải trí.
Nếu được phê chuẩn, thuế suất lô đất đặc biệt được áp dụng sẽ là $0.08414 
cho mỗi thước vuông công trình cải tạo (tạo ra khoảng $227 triệu hàng năm) đối 
với các lô đất bất động sản bắt đầu từ năm tài chánh 2023-24 và giảm xuống 
còn $0.0222 (khoảng $60 triệu hàng năm) sau khi hoàn thành các chương trình 
góp vốn hoặc trong năm tài chánh 2053-54, tùy theo điều kiện nào xảy ra trước.
Dự luật này quy định các trường hợp miễn trừ thuế lô đất đặc biệt cho các lô 
đất thuộc sở hữu của các tổ chức phi lợi nhuận, các hộ gia đình có thu nhập 
thấp và các cơ quan chính phủ. Thành Phố sẽ thiết lập các thủ tục và hướng 
dẫn cho các chủ sở hữu lô đất để xin miễn thuế lô đất đặc biệt.

SP
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Trừ khi Hội Đồng Thành Phố tìm một phương thức khác để thu thuế lô đất 
đặc biệt, nếu không, Quận Hạt sẽ đánh và thu thuế này tại cùng một thời 
điểm và cùng phương thức, đồng thời chịu các khoản phạt và tiền lãi tương 
tự như thuế tài sản tính theo trị giá thu vào do Quận Hạt thu không sớm hơn 
ngày 1 tháng Bảy, 2023.
Số tiền thu được từ thuế lô đất đặc biệt, bao gồm cả tiền phạt và tiền lãi, sẽ 
được gửi vào một quỹ có tên “Quỹ Thuế Lô Đất Đặc Biệt Đối Với Cơ Sở Giải 
Trí Và Công Viên” (Quỹ). Các khoản tiền được gửi vào Quỹ sẽ không bị thu 
hồi vào Quỹ Dự Trữ của Thành Phố. Mọi khoản tiền lãi thu về được tạo ra từ 
các khoản tiền của Quỹ sẽ được duy trì trong Quỹ và được dùng cho mục 
đích xác định khi áp thuế lô đất đặc biệt.
Bằng sắc lệnh, Ủy Ban Giám Sát Công Dân sẽ được thành lập để đưa ra các 
kiến nghị về các dự án sẽ được tài trợ từ thuế lô đất đặc biệt và giám sát công 
tác triển khai và thực hiện các dự án, chương trình và dịch vụ được tài trợ bởi 
thuế lô đất đặc biệt. Bằng sắc lệnh, Ủy Ban Giám Sát Hành Chánh, bao gồm 
Thị Trưởng, Viên Chức Điều Hành của Thành Phố và Trưởng Phân Tích Viên 
Lập Pháp, sẽ được thành lập để duyệt xét, tu chính và thông qua bất kỳ kiến 
nghị về dự án nào do Ủy Ban Giám Sát Công Dân lập ra dựa trên các yếu tố 
ưu tiên và quyết định trao tài trợ. Các kiến nghị đó sẽ cân nhắc đến chỉ số công 
bằng của Thành Phố, đã được Thành Phố tu chính theo từng thời kỳ, với mục 
tiêu cung cấp cho các cộng đồng thiếu công viên khả năng tiếp cận Không Gian 
Mở và Các Địa Điểm Giải Trí trong Thành Phố, Đường Thủy và Các Yếu Tố 
Thủy Lưu trong Thành Phố, và/hoặc Các Cơ Sở Công Viên.
Kiểm Soát Viên phải chuẩn bị và trình bày trước Hội Đồng Thành Phố báo 
cáo hàng năm xác định tất cả các khoản thu và chi liên quan đến Quỹ theo 
quy định của luật tiểu bang.
Dự luật này sẽ có hiệu lực nếu được tối thiểu hai phần ba số cử tri bỏ phiếu 
tán thành.

BÁO CÁO TÁC ĐỘNG TÀI CHÁNH  
BIÊN SOẠN BỞI MATTHEW W. SZABO, VIÊN CHỨC ĐIỀU HÀNH CỦA 

THÀNH PHỐ
Dự luật áp dụng thuế lô đất mới đối với các bất động sản dựa trên thước 
vuông của công trình cải tạo, ở mức thuế suất $0.08414 cho mỗi thước 
vuông của công trình cải tạo trên lô đất. Khoản thuế này dự kiến sẽ tạo ra 
khoản thu hàng năm là khoảng $227.4 triệu. Khoản thu từ thuế sẽ được sử 
dụng cho mục đích cấp ngân quỹ để thu mua, bảo trì và vận hành các công 
viên, trung tâm giải trí, hồ bơi, sân chơi, đường thủy, bãi biển, không gian 
xanh, không gian mở, cơ sở giữ trẻ và các cơ sở khác.
Thuế sẽ được giảm xuống còn $0.0222 trên mỗi thước vuông của công trình 
cải tạo khi hoàn thành một số chương trình góp vốn nhất định hoặc trong năm 
tài chánh bắt đầu từ 2053-54, tùy theo điều kiện nào xảy ra trước. Giảm thuế 
suất dự kiến sẽ tạo ra khoản thu hàng năm khoảng $60 triệu, để tiếp tục cấp 
ngân quỹ cho các chi phí hành chính, vận hành và bảo trì của chương trình.
Dự kiến dự luật này không có tác động đáng kể đến tài chánh của Thành 
Phố vì chi phí chương trình sẽ được tài trợ hoàn toàn từ việc thu thuế lô đất.
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BIỆN LUẬN ỦNG HỘ DỰ LUẬT SP
Tất cả chúng ta đều cần công viên sạch và an toàn. Hôm nay, các công viên 
cần sự trợ giúp của chúng ta.
Đó là lý do tại sao chúng ta cần Dự Luật SP.
Chắc chắn, chúng ta phải giải quyết tình trạng vô gia cư đang diễn ra tại các 
công viên trong khu phố. Ta có thể giải quyết tình trạng này một cách nhân 
đạo, bắt tay cùng các tổ chức tôn giáo địa phương, các tổ chức dịch vụ xã hội 
và phi lợi nhuận – nhưng ta phải giải quyết. Công viên của chúng ta phải sạch 
sẽ và an toàn để mọi người sử dụng.
Hơn 100,000 trẻ nhỏ ở LA tham gia vào các chương trình hè và ngoại khóa 
có tổ chức, giúp trẻ đi đúng hướng và tránh xa rắc rối. Dự Luật SP ủng hộ các 
chương trình quan trọng này và giúp giảm thiểu các hoạt động băng nhóm.
Quá nhiều công viên và trung tâm giải trí ở địa phương bị nhiễm amiăng, nấm 
mốc, dột, thiếu nước uống an toàn, mối mọt, có tường mục nát, hệ thống 
ống nước hỏng, đường ống dẫn khí và cống rãnh cũ, hệ thống chiếu sáng 
và phòng vệ sinh không an toàn. Rất nhiều cơ sở khó tiếp cận đối với người 
khuyết tật, và thường là công dân cao niên.
Chúng ta cần Dự Luật SP để khắc phục những vấn đề này.
Dự Luật SP sẽ duy trì nguồn nước uống an toàn tại các công viên và trung 
tâm giải trí.
Dự Luật SP sẽ khắc phục tình trạng thiếu an toàn tại các công viên, sân chơi, 
trung tâm giải trí, trung tâm cao niên và các cơ sở khác tại địa phương để đảm 
bảo an toàn cho chúng ta.
Dự Luật SP cũng góp phần chống lại nạn hạn hán đang diễn ra và bảo vệ chất 
lượng nước.
Dự Luật SP dọn dẹp công viên, bãi biển và các khu vực tự nhiên sạch sẽ, bảo 
vệ các con lạch, sông, hồ, vùng nước ven biển và bãi biển khỏi rác thải và 
chất gây ô nhiễm.
Dự Luật SP ngăn ngừa nguồn nước ngầm quan trọng tại địa phương chúng 
ta không bị ô nhiễm.
Dự Luật SP giúp chúng ta tiết kiệm tiền và bảo vệ nguồn cấp nước uống khan 
hiếm tại địa phương chúng ta thông qua công tác bảo tồn nước, bao gồm 
trồng các loại cây chịu hạn và tăng cường sử dụng nước tái chế cho sân chơi, 
cảnh quan, đồng cỏ và khu vực tự nhiên.
Dự Luật SP cũng loại bỏ các cây đã chết và bụi cỏ khô héo để giảm nguy cơ 
cháy rừng và bảo vệ các khu phố của chúng ta.
Dự Luật SP có trách nhiệm giải trình nghiêm ngặt và yêu cầu công khai mọi 
khoản chi tiêu.
Tất cả chúng ta đều cần công viên sạch và an toàn. Bầu Có cho Dự Luật SP!

Những biện luận in trên trang này là quan điểm của tác giả và chưa được bất cứ 
một cơ quan nào của Thành Phố kiểm chứng về mức độ chính xác.
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NHỮNG NGƯỜI KÝ TÊN VÀO BIỆN LUẬN ỦNG HỘ DỰ LUẬT SP

JOE BUSCAINO  JIMMY KIM
Ủy Viên Hội Đồng  Tổng Giám Đốc
City of Los Angeles   L.A City Recreation & Parks

ROBERT ARIAS
Chủ Tịch
San Fernando Coalition on Gangs

GREGORY BOYLE
Người Sáng Lập
Homeboy Industries

CAROLYN RAMSAY
Giám Đốc Điều Hành
LA Parks Foundation

DR. ALICE “SWEET ALICE” HARRIS
Người Sáng Lập
Parents of Watts
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BÁC BỎ BIỆN LUẬN ỦNG HỘ DỰ LUẬT SP

DỰ LUẬT SP TĂNG THUẾ BẤT ĐỘNG SẢN LÊN $84.14 TRÊN MỖI 1,000 
THƯỚC VUÔNG.

Chủ sở hữu căn nhà 1,500 thước vuông sẽ phải trả thêm $1,893.15 chỉ trong 
vòng 15 năm đầu!

NGƯỜI ĐÓNG THUẾ ĐÃ PHẢI TRẢ TIỀN ĐỂ BẢO TRÌ CÔNG VIÊN, NHƯNG 
THÀNH PHỐ ĐANG TÁI PHÂN BỔ NGUỒN TIỀN.

Hội Đồng Thành Phố tái phân bổ nguồn tiền từ ngân sách dành cho công 
viên hiện tại bằng cách tính phí các dịch vụ của thành phố với Công Viên 
và Giải Trí trong khi cung cấp miễn phí cho các sở bộ khác. Theo trang web 
của Công Viên và Giải Trí, “Những chi phí gián tiếp này hiện chiếm hơn 23% 
($43 triệu) toàn bộ ngân sách của Sở”. (Nguồn: www.laparks.org/department 
ngày 8/21/22)

DỰ LUẬT SP LÀ TIỀN THUẾ TRẢ CHO OLYMPICS.

Ủy viên hội đồng Joe Buscaino đã thừa nhận trong một kiến nghị của Hội 
Đồng Thành Phố năm 2021 rằng cần khoản tăng thuế để “nâng cấp” cơ sở 
Công Viên và Giải Trí phục vụ cho Olympics 2028. Dự luật SP sẽ thu về khoản 
tăng thuế $6.8 tỷ trong 30 năm!

BẦU KHÔNG CHO DỰ LUẬT SP.

Để Biết Thêm Thông Tin:
Howard Jarvis Taxpayers Association
213-384-9656
www.NoNewTaxes.net

NHỮNG NGƯỜI KÝ TÊN ĐỂ BÁC BỎ BIỆN LUẬN ỦNG HỘ  
DỰ LUẬT SP

JON COUPAL MICHAEL D. ANTONOVICH
Chủ Tịch Giám Sát Viên Quận Hạt Los Angeles
Howard Jarvis Taxpayers 1980-2016, Đã Về Hưu
Association

JACK HUMPHREVILLE DANIEL M. YUKELSON
Người Ủng Hộ Ngân Sách của Giám Đốc Điều Hành
Hội Đồng Khu Phố  Apartment Association of Greater 

Los Angeles

Những biện luận in trên trang này là quan điểm của tác giả và chưa được bất cứ 
một cơ quan nào của Thành Phố kiểm chứng về mức độ chính xác.
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BIỆN LUẬN CHỐNG LẠI DỰ LUẬT SP
Bầu KHÔNG cho DỰ LUẬT SP vì dự luật này sẽ khiến người đóng thuế 
phải chi trả hàng nghìn đô la trong 30 năm.
Dự Luật SP sẽ đòi hỏi mỗi chủ nhà phải trả khoản chi phí nhà ở $84.14 trên 
mỗi 1,000 thước vuông mỗi năm. Chủ sở hữu căn nhà 1,500 thước vuông sẽ 
phải trả thêm $1,893.15 chỉ trong vòng 15 năm đầu.

BẦU KHÔNG cho DỰ LUẬT SP vì dự luật này là khoản tăng thuế nghiêm 
trọng.
Năm 1996, cử tri đã thông qua Dự Luật K tăng thuế đối với công viên, sẽ hết 
hiệu lực vào năm 2026. Các chính trị gia muốn thay thế loại thuế sắp hết hiệu 
lực bằng một khoản tăng thuế mới. Tuy nhiên, Dự Luật SP sẽ tăng mức thuế 
lên $227 TRIỆU MỖI NĂM. Tức là gấp gần 10 lần so với Dự Luật K trị giá 
$25 triệu mỗi năm.

BẦU KHÔNG cho DỰ LUẬT SP vì dự luật này là loại thuế cửa sau dùng 
để chi trả cho Olympics
Tháng Mười Hai năm ngoái, Ủy Viên Hội Đồng Joe Buscaino đã trình bày kiến 
nghị chỉ đạo thành phố thuê nhà tư vấn để hoàn thiện dự luật ghi trên lá phiếu 
nhằm gây quỹ $2.1 tỷ để cải tạo Công Viên và Cơ Sở Giải Trí. Theo nội dung 
kiến nghị, "Thành Phố sẽ tổ chức Olympics Mùa Hè 2028 và một số cơ sở 
Công Viên & Giải Trí sẽ được chọn làm địa điểm thi đấu, do đó, chúng ta phải 
hành động ngay để đảm bảo hoàn thành tất cả các phương án nâng cấp và 
sửa chữa cần thiết trước khi thế vận hội diễn ra". Dự Luật SP là khoản tăng 
thuế để chi trả cho Olympics.

BẦU KHÔNG cho DỰ LUẬT SP vì dự luật này THU NHIỀU GẤP BA LẦN 
MỨC CẦN THIẾT
Khoản tăng thuế $2.1 tỷ theo kế hoạch đã biến thành Dự Luật SP, tăng thuế 
lên cao gấp hơn ba lần số tiền đó. Hội Đồng Thành Phố muốn chi nhiều hơn, 
do đó vào tháng Năm, Viên Chức Điều Hành của Thành Phố đã đưa ra mức 
tăng thuế $4.6 tỷ. Sau đó vào tháng Sáu, Hội Đồng đã xác định "các dự án 
tiềm năng khác" cần khoản tăng thuế, bao gồm cuộc đại tu L.A River. Dự Luật 
SP sẽ tiêu tốn $6.8 tỷ!

BẦU KHÔNG cho DỰ LUẬT SP.
Để Biết Thêm Thông Tin:  
Howard Jarvis Taxpayers Association  
213-384-9656  
www.NoNewTaxes.net

Những biện luận in trên trang này là quan điểm của tác giả và chưa được bất cứ 
một cơ quan nào của Thành Phố kiểm chứng về mức độ chính xác.
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NHỮNG NGƯỜI KÝ TÊN VÀO BIỆN LUẬN CHỐNG LẠI DỰ LUẬT SP

JON COUPAL
Chủ Tịch
Howard Jarvis Taxpayers Association

MICHAEL D. ANTONOVICH
Giám Sát Viên Quận Hạt Los Angeles
Đã Về Hưu, 1980-2016

JACK HUMPHREVILLE
Người Ủng Hộ Ngân Sách của Hội Đồng Khu Phố

17 *VI17*



THÁNG 11 NĂM 2022RAASP-VI

BÁC BỎ BIỆN LUẬN CHỐNG LẠI DỰ LUẬT SP

Nói một cách rõ ràng: Dự Luật SP chẳng liên quan gì đến Olympics.

Dự Luật SP hay là kế hoạch chi tiêu của dự luật không hề nhắc đến Olympics. 
Biện luận sai lầm đó là hành vi chính trị không trung thực.

Ngân quỹ của Dự Luật SP chỉ được chi tiêu vào một việc: giữ cho 1,100 công 
viên khu phố, sân chơi, trung tâm cộng đồng, thanh niên, giải trí và cao niên 
trong khu phố của LA sạch sẽ và an toàn.

Hơn 100,000 trẻ nhỏ ở LA trông cậy vào những địa điểm vui chơi an toàn khi 
tham gia các chương trình hè và ngoại khóa để tránh dính líu đến hoạt động 
băng nhóm và giúp trẻ đi đúng hướng.

Cư dân Los Angeles ở mọi lứa tuổi, từ mọi khu phố, đều cần các công viên, 
trung tâm cao niên, trung tâm giải trí và trung tâm cộng đồng địa phương.

Nguồn ngân quỹ từ năm 1996 đang cạn kiệt. Đã đến lúc gia hạn nguồn ngân 
quỹ địa phương để cải thiện an toàn công cộng, giải quyết tình trạng vô gia cư 
và đảm bảo những địa điểm công cộng quan trọng này an toàn và sạch sẽ cho 
tất cả chúng ta sử dụng.

Bầu Có cho Dự Luật SP – tất cả chúng ta đều cần Công Viên An Toàn!

Những biện luận in trên trang này là quan điểm của tác giả và chưa được bất cứ 
một cơ quan nào của Thành Phố kiểm chứng về mức độ chính xác.
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NHỮNG NGƯỜI KÝ TÊN ĐỂ BÁC BỎ BIỆN LUẬN CHỐNG LẠI  
DỰ LUẬT SP

JOE BUSCAINO STEPHANIE VENDIG
Ủy Viên Hội Đồng Chủ Tịch
City of Los Angeles  Los Angeles Federation of Senior 

Citizen Clubs

EDWARD JAMES OLMOS CANDICE DICKENS-RUSSELL
Diễn Viên  Chủ Tịch kiêm Tổng Giám Đốc Điều Hành
 Friends of the Los Angeles River

KAREN BASS EVELYN HERNANDEZ
Thành Viên Quốc Hội Nhà Giáo Dục Sức Khỏe
 Wilmington Community Clinic

RICK CARUSO SHANE B. SCOTT
Doanh Nhân Mục Sư Cấp Cao
 Macedonia Baptist Church, Watts

TONY BROWN TRACY QUINN
Tổng Giám Đốc Điều Hành Chủ Tịch kiêm Tổng Giám Đốc Điều Hành 
Heart of Los Angeles Programs for Heal the Bay
Underserved Youth
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DỰ LUẬT SP
NỘI DUNG DỰ LUẬT GHI TRÊN LÁ PHIẾU ĐƯỢC ĐỀ XUẤT 

SẮC LỆNH SỐ __________
 Sắc lệnh tu chính Chương II của Bộ Luật Thành Phố Los Angeles để 
bổ sung Điều Khoản 1.18, trong đó sẽ tài trợ cho hoạt động phục hồi, sửa 
chữa, cải tạo, phát triển, bổ sung và thu mua các công viên, trung tâm giải trí, 
hồ bơi, sân chơi, đường thủy, bãi biển, không gian xanh, không gian mở, cơ 
sở giữ trẻ và các cơ sở khác, cùng với việc vận hành và bảo trì các cơ sở đó, 
thông qua việc áp dụng thuế lô đất đặc biệt đối với các lô bất động sản đã cải 
tạo trên địa bàn Thành Phố Los Angeles (Thành Phố).

 XÉT RẰNG, vào năm 1996, các cử tri Thành Phố đã thông qua Dự Luật 
K: Đối Với Chương Trình dành cho Trẻ Nhỏ ở Los Angeles (Dự Luật K), trong đó 
tạo lập khu thẩm định trên toàn thành phố để tài trợ cho hoạt động thu mua, phát 
triển, cải tạo và khôi phục công viên và các cơ sở giải trí trong Thành Phố và tài 
trợ cho các chương trình và dịch vụ trong công viên Thành Phố;

 XÉT RẰNG, thẩm định chương trình trong Dự Luật K được thiết lập 
hết hiệu lực vào năm tài chánh 2026-27 và dẫn đến tổn thất ngân quỹ để hỗ 
trợ cho công viên và các cơ sở giải trí cũng như các chương trình và dịch vụ 
trong công viên trên địa bàn Thành Phố;

 XÉT RẰNG, vào ngày 23 tháng 5 năm 2022, Viên Chức Điều Hành 
của Thành Phố đã phát hành báo cáo (Báo Cáo của Viên Chức Điều Hành của 
Thành Phố [CAO]) để đáp ứng hai kiến nghị của Hội Đồng Thành Phố, trong 
đó chỉ đạo viên chức báo cáo các phương án thành lập chương trình thẩm 
định mới trên toàn thành phố đối với công viên và các cơ sở giải trí để tài trợ 
trị giá khoảng $4.6 tỷ cho hoạt động cải tạo và phát triển mới, theo ước tính 
của Sở Giải Trí và Công Viên (Department of Recreation and Parks);

 XÉT RẰNG, Báo Cáo CAO nêu ra các tùy chọn thu nhập khác nhau 
để tài trợ cho các cơ sở công viên và hoạt động của công viên như thuế lô đất, 
thuế bán hàng (giao dịch và sử dụng), công khố phiếu mang trách nhiệm tổng 
quát và thuế tổng thu;

 XÉT RẰNG, tại cuộc họp ngày 21 tháng 6 năm 2022, Hội Đồng Thành 
Phố xác định thêm nhu cầu tài trợ đối với các dự án tiềm năng khác liên quan 
đến Los Angeles Zoo, Sepulveda Basin, Los Angeles River, không gian xanh 
ở trung tâm hành chánh và các hoạt động cải tạo khác đối với các địa điểm, 
không gian mở và đường thủy trong Thành phố, đồng thời nhấn mạnh rằng tất 
cả các dự án sẽ được tài trợ bao gồm các cân nhắc công bằng để giải quyết 
các khu dân cư và cộng đồng thiếu công viên;

 XÉT RẰNG, do Dự Luật K sắp hết hiệu lực và các nỗ lực ưu tiên khác 
trong Thành Phố nhằm giải quyết tình trạng vô gia cư, an toàn công cộng, cải 
tạo cơ sở hạ tầng và nền kinh tế ngày càng bấp bênh, vì vậy phải tiếp cận 
nguồn tài trợ mới;

 XÉT RẰNG, để đảm bảo nhu cầu tài trợ cho công viên, trung tâm giải 
trí, hồ bơi, sân chơi, đường thủy, bãi biển, không gian xanh, không gian mở, 
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cơ sở giữ trẻ và các cơ sở khác, cùng với việc vận hành và bảo trì các cơ sở 
đó theo cách công bằng, nếu không có bất kỳ mức tài trợ hoặc cam kết định 
sẵn nào, Hội Đồng Thành Phố đề xuất trước các cử tri việc áp dụng “Thuế Lô 
Đất đối với Cơ Sở Giải Trí và Công Viên”;

 XÉT RẰNG, việc áp dụng thuế lô đất đặc biệt sẽ cung cấp nguồn tài 
trợ cho các công viên, trung tâm giải trí, hồ bơi, sân chơi, đường thủy, bãi biển, 
không gian xanh, không gian mở, cơ sở giữ trẻ và các cơ sở khác, cùng với 
việc vận hành và bảo trì các cơ sở đó;

 XÉT RẰNG, việc triển khai ngân quỹ từ thuế đặc biệt sẽ được ưu tiên 
dựa trên chỉ số công bằng của Thành Phố với mục tiêu cung cấp cho các cộng 
đồng thiếu công viên khả năng tiếp cận an toàn, lành mạnh với các công viên 
và các cơ sở giải trí; và

 XÉT RẰNG, một ủy ban giám sát công dân và một ủy ban giám sát 
hành chánh sẽ được thành lập để đảm bảo rằng nguồn thu từ thuế lô đất đặc 
biệt sẽ được sử dụng cho các mục đích được cử tri quy định và ủy quyền.

DO ĐÓ, BÂY GIỜ,
NGƯỜI DÂN THÀNH PHỐ LOS ANGELES  

QUYẾT ĐỊNH NHƯ SAU:
 Đoạn 1. Bổ sung Điều Khoản 1.18 vào Chương II của Bộ Luật Thành 
Phố Los Angeles với nội dung như sau:

ĐIỀU KHOẢN 1.18
THUẾ LÔ ĐẤT ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIẢI TRÍ VÀ CÔNG VIÊN

ĐOẠN 21.18.1. TIÊU ĐỀ.
 Điều khoản này có thể được gọi là Thuế Lô Đất đối với Cơ Sở Giải Trí 
và Công Viên. 

ĐOẠN 21.18.2. CÁC ĐỊNH NGHĨA.
 Khi được sử dụng trong điều khoản này, các từ và cụm từ sau đây sẽ 
được hiểu theo định nghĩa trong đoạn này:

(a) “AMI” nghĩa là Thu Nhập Bình Quân Khu Vực hoặc Thu Nhập 
Bình Quân của Hộ Gia Đình trong Khu Vực, như được xác định và tu chính 
bởi Bộ Gia Cư và Phát Triển Đô Thị (HUD), được áp dụng cho Thành Phố Los 
Angeles.

(b) “Các Chương Góp Vốn” nghĩa là hoạt động bổ sung, phục hồi, 
sửa chữa, cải tạo, thay thế, phát triển hoặc thu mua bất động sản, trang thiết 
bị, đồ đạc hoặc công trình cải tạo.

(c) “Thành Phố” nghĩa là Thành Phố Los Angeles, một đơn vị thành phố.

(d) “Không Gian Mở và Các Địa Điểm Giải Trí trong Thành Phố” 
nghĩa là các không gian mở và địa điểm giải trí trong Thành Phố thuộc sở hữu 
của Thành Phố, bao gồm nhưng không giới hạn ở không gian xanh ở trung 
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tâm hành chánh, các địa điểm giải trí, bảo tàng và nhà hát như Los Angeles 
Zoo và những nơi khác.

(e) “Đường Thủy và Các Yếu Tố Thủy Lưu trong Thành Phố” 
nghĩa là sông, đường thủy, phụ lưu, hồ, đập, hồ chứa, bờ kè, bãi biển và các 
vị trí vùng nước khác dưới sự kiểm soát của Thành Phố và được sử dụng 
cho hoạt động giải trí, bao gồm nhưng không giới hạn ở Los Angeles River và 
Sepulveda Basin. 

(f) “Quận Hạt” nghĩa là Quận Hạt Los Angeles.

(g) “Năm Tài Chánh” nghĩa là năm tài chánh của Thành Phố theo định 
nghĩa trong Quyển 1, Điều III, Đoạn 310 trong Hiến Chương Thành Phố.

(h) “HUD” là Bộ Gia Cư và Phát Triển Đô Thị Hoa Kỳ, hoặc bộ hoặc 
cơ quan kế nhiệm của HUD.

(i) “Thu Nhập Thấp” nghĩa là hộ gia đình có thu nhập hàng năm 
bằng 80 phần trăm AMI trở xuống.

(j) “Chủ Sở Hữu” nghĩa là tổ chức/cá nhân sở hữu, xác nhận, 
chiếm dụng hoặc kiểm soát Lô Đất tính đến ngày lưu giữ.

(k) “Lô Đất” nghĩa là đơn vị bất động sản được chỉ định bằng bản đồ 
lô đất của thẩm định viên và số lô đất như được biểu thị trong danh sách thẩm 
định bình quân sau cùng của Quận Hạt Los Angeles.

(l) “Công Trình Cải Tạo trên Lô Đất” nghĩa là bất kỳ tòa nhà, cấu 
trúc, kết cấu, cơ sở vật chất hoặc công trình cải tạo nào khác được dựng lên 
hoặc gắn liền với một lô đất như được biểu thị trong danh sách thẩm định bình 
quân sau cùng của Quận Hạt Los Angeles.

(m) “Các Cơ Sở Công Viên” nghĩa là các địa điểm giải trí và công 
viên trong Thành Phố, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công viên trong 
khu vực, trung tâm giải trí, hồ bơi và nhà tắm, nhà vệ sinh, cơ sở giữ trẻ, trung 
tâm người cao niên, hồ nước, đường mòn, khu dã ngoại, sân chơi, cơ sở công 
viên trường học trong cộng đồng, cơ sở kiểm lâm trong công viên, sân vận 
động và sân thể thao, cũng như các không gian công cộng mở khác.

(n) “Tổ Chức/Cá Nhân” nghĩa là cá nhân, tổ chức, quan hệ đối tác, 
quỹ tín thác hoặc quỹ bất động sản, công ty cổ phần, hiệp hội, công ty trách 
nhiệm hữu hạn, nghiệp đoàn, tập đoàn, quỹ vốn chung, công ty liên doanh 
hoặc tổ chức hoặc đoàn thể chưa hợp nhất khác tùy theo yêu cầu của ngữ 
cảnh.

(o) “Thuế Lô Đất Đặc Biệt” nghĩa là thuế đặc biệt được áp dụng 
theo điều khoản này.

ĐOẠN 21.18.3. THUẾ LÔ ĐẤT ĐẶC BIỆT.
(a) Trừ khi có quy định khác trong điều khoản này, nếu không, Thuế 

Lô Đất Đặc Biệt theo đây sẽ được áp dụng trên mọi lô đất trong Thành Phố. 
Thuế Lô Đất Đặc Biệt sẽ được áp dụng vào mỗi Năm Tài Chánh, bắt đầu từ 
Năm Tài Chánh 2023-24.
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(b) Thuế Lô Đất Đặc Biệt cấu thành một khoản nợ của Chủ Sở Hữu 
với Thành Phố.

ĐOẠN 21.18.4. TỶ LỆ THUẾ LÔ ĐẤT ĐẶC BIỆT.
(a) Tỷ Lệ Thuế Lô Đất Đặc Biệt được áp dụng trên mỗi lô đất sẽ là 

$0.08414 cho mỗi thước vuông của Công Trình Cải Tạo trên Lô Đất hoặc một 
phần Công Trình.

(b) Tỷ Lệ Thuế Lô Đất Đặc Biệt được áp dụng trên Lô Đất theo 
khoản 21.18.4(a) sẽ được giảm xuống còn $0.0222 cho mỗi thước vuông của 
Công Trình Cải Tạo trên Lô Đất hoặc một phần Công Trình vào đầu năm Năm 
Tài Chánh sau Năm Tài Chánh mà Các Chương Trình Góp Vốn liên quan đến 
Không Gian Mở và Các Địa Điểm Giải Trí trong Thành Phố, Đường Thủy và 
Các Yếu Tố Thủy Lưu trong Thành Phố, và/hoặc Các Cơ Sở Công Viên hoàn 
thành, theo quyết định của Hội Đồng Thành Phố, hoặc Năm Tài Chánh bắt đầu 
từ 2053-54.

(c) Bằng sắc lệnh, Hội Đồng Thành Phố có thể thiết lập Tỷ Lệ Thuế 
Lô Đất Đặc Biệt dưới tỷ lệ được quy định trong tiểu đoạn (a) hoặc (b). Sau khi 
giảm tỷ lệ Thuế Lô Đất Đặc Biệt như vậy, bằng sắc lệnh, Hội Đồng Thành Phố 
có thể tăng tỷ lệ Thuế Lô Đất Đặc Biệt lên tỷ lệ không vượt quá tỷ lệ được quy 
định trong Tiểu Đoạn (a), tùy thuộc vào các quy định trong Tiểu Đoạn (b).

ĐOẠN 21.18.5. THU THUẾ LÔ ĐẤT ĐẶC BIỆT.
(a) Trừ khi Hội Đồng Thành Phố tìm một phương thức khác để thu 

Thuế Lô Đất Đặc Biệt, nếu không, Quận Hạt sẽ đánh và thu thuế này tại cùng một 
thời điểm và phương thức, đồng thời chịu các khoản phạt và tiền lãi tương tự như 
thuế tài sản tính theo trị giá thu vào do Quận Hạt thu.

(b) Nếu Hội Đồng Thành Phố lựa chọn việc thu theo Quận Hạt, thì 
Thuế Lô Đất Đặc Biệt sẽ được áp dụng đối với dự luật thuế tài sản tính theo trị 
giá thu vào cho Năm Tài Chánh bắt đầu từ ngày 1 tháng 7. Thuế Lô Đất Đặc 
Biệt sẽ được áp dụng lần đầu không sớm hơn dự luật thuế tài sản tính theo trị 
giá thu vào cho Năm Tài Chánh bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2023.

ĐOẠN 21.18.6. MIỄN TRỪ.
(a) Các Lô Đất sau sẽ được áp dụng miễn trừ Thuế Lô Đất Đặc Biệt 

trong điều khoản này: 

(1) Lô Đất mà việc áp dụng Thuế Lô Đất Đặc Biệt sẽ vi 
phạm Hiến Pháp của Hoa Kỳ hoặc Tiểu Bang California;

(2) Lô Đất có Chủ Sở Hữu là chính quyền liên bang, chính 
quyền tiểu bang, chính quyền địa phương hoặc bất kỳ cơ quan hoặc 
địa hạt nào của chính quyền liên bang, tiểu bang hoặc địa phương;

 (3) Lô Đất có Chủ Sở Hữu là tổ chức phi lợi nhuận hoặc 
đơn vị thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của một tổ chức phi lợi nhuận 
đáp ứng các yêu cầu trong Đoạn 214 của Bộ Luật Thuế và Thu Nhập 
California (California Revenue and Taxation Code), đã tu chính; và
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(4) Lô Đất có Chủ Sở Hữu là hộ gia đình có Thu 
Nhập Thấp.

(b) Bằng một sắc lệnh riêng biệt, Thành Phố sẽ thiết lập thủ tục và 
hướng dẫn nộp đơn cho Chủ Sở Hữu, và được cấp miễn trừ được xác định 
trong đoạn này. Chủ Sở Hữu nhận được miễn trừ có thể phải đệ trình thông 
tin hàng năm để chứng minh khả năng đủ điều kiện miễn trừ của họ.

ĐOẠN 21.18.7. QUỸ THUẾ LÔ ĐẤT ĐẶC BIỆT ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIẢI TRÍ 
VÀ CÔNG VIÊN. 

Quỹ đặc biệt theo đây được thiết lập trong Ngân Khố Thành Phố có 
tiêu đề là “Quỹ Thuế Lô Đất Đặc Biệt đối với Cơ Sở Giải Trí và Công Viên” 
(Ngân Quỹ). Các khoản tiền thu được từ Thuế Lô Đất Đặc Biệt theo điều 
khoản này, bao gồm các khoản phạt và tiền lãi, sẽ được gửi vào Quỹ. Các 
khoản tiền được gửi vào Quỹ sẽ không bị thu hồi vào Quỹ Dự Trữ, được thành 
lập theo Đoạn 302 trong Hiến Chương. Các khoản tiền của Quỹ có thể được 
gửi vào tài khoản mang tiền lãi. Toàn bộ số tiền lãi thu về được tạo ra từ các 
khoản tiền của Quỹ sẽ được duy trì và chỉ được dùng cho mục đích khi đánh 
thuế Thuế Lô Đất Đặc Biệt trong điều khoản này. Thành Phố có thể thiết lập 
các tài khoản hoặc tài khoản phụ riêng biệt trong phạm vi Quỹ ở mức độ cần 
thiết dành cho các mục đích sử dụng được phép theo điều khoản này.

ĐOẠN 21.18.8. MỤC ĐÍCH CỦA THUẾ LÔ ĐẤT ĐẶC BIỆT.
(a) Nếu không có bất kỳ mức tài trợ hoặc cam kết định sẵn nào, các 

khoản tiền trong Quỹ sẽ được sử dụng cho:

(1) Các Chương Trình Góp Vốn liên quan đến Không Gian 
Mở và Các Địa Điểm Giải Trí trong Thành Phố, Đường Thủy và Các 
Yếu Tố Thủy Lưu trong Thành Phố, và/hoặc Các Cơ Sở Công Viên, 
Các Chương Trình Góp Vốn này xét đến chỉ số công bằng của Thành 
Phố, đã được Thành Phố tu chính theo từng thời kỳ, với mục tiêu cung 
cấp cho các cộng đồng thiếu công viên khả năng tiếp cận Không Gian 
Mở và Các Địa Điểm Giải Trí trong Thành Phố, Đường Thủy và Các 
Yếu Tố Thủy Lưu trong Thành Phố, và/hoặc Các Cơ Sở Công Viên;

(2) đồ đạc, phụ kiện, thùng rác và thùng rác tái chế và 
trang thiết bị khác được sử dụng tại Không Gian Mở và Các Địa Điểm 
Giải Trí trong Thành Phố, Đường Thủy và Các Yếu Tố Thủy Lưu trong 
Thành Phố, và/hoặc Các Cơ Sở Công Viên; 

(3) chi phí hoạt động và bảo trì Không Gian Mở và Các 
Địa Điểm Giải Trí trong Thành Phố, Đường Thủy và Các Yếu Tố Thủy 
Lưu trong Thành Phố, và/hoặc Các Cơ Sở Công Viên; 

(4) chi phí hoạt động và duy trì các chương trình định 
hướng giải trí tại Không Gian Mở và Các Địa Điểm Giải Trí trong 
Thành Phố, Đường Thủy và Các Yếu Tố Thủy Lưu trong Thành Phố, 
và/hoặc Các Cơ Sở Công Viên; và

(5) các khoản thanh toán tiền thuê theo bất kỳ hợp đồng 
cho thuê nào được ký kết để hỗ trợ công khố phiếu thu nhập cho thuê 
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nhằm cấp vốn cho bất kỳ mục đích nào được quy định trong khoản (1) và 
(2) của đoạn này và thanh toán mọi loại phí hoặc chi phí hợp lý liên quan. 

(b) Các khoản tiền trong Quỹ có thể được dùng để thanh toán chi 
phí kiểm toán đối với việc sử dụng các khoản tiền trong Quỹ, bao gồm cả lập 
Báo Cáo Thường Niên và các báo cáo khác theo Đoạn 21.18.11.

(c) Các khoản tiền trong Quỹ có thể được dùng để thanh toán chi 
phí quản lý Thuế Lô Đất Đặc Biệt, không phân biệt cách thức hoặc tổ chức 
cung cấp các dịch vụ hành chánh đó. Khoản thanh toán cho các chi phí hành 
chánh đó không được vượt quá 10 phần trăm Thuế Lô Đất Đặc Biệt được 
gửi vào Quỹ trong bất kỳ Năm Tài Chánh nào. Chi phí hành chánh bao gồm, 
nhưng không giới hạn ở:

(1) các chi phí liên quan đến công tác quản lý, giám sát 
và thực thi tuân hành điều khoản này. Các chi phí đó bao gồm, nhưng 
không giới hạn ở, hoàn tiền, kiểm toán, điều chỉnh, mọi chi phí, bao 
gồm phí luật sư, liên quan đến bất kỳ thủ tục tố tụng nào cần thiết để 
thực thi các yêu cầu của điều khoản này;

(2) các chi phí liên quan đến việc xây dựng các sắc lệnh 
và quy định để triển khai điều khoản này;

(3) các chi phí liên quan đến hoạt động của ủy ban giám 
sát theo quy định trong các Đoạn 21.18.9 và 21.18.10; và

(4) các chi phí liên quan đến công tác thu Thuế Lô Đất 
Đặc Biệt thông qua Quận Hạt hoặc bất kỳ phương thức thu Thuế Lô 
Đất Đặc Biệt nào khác do Hội Đồng Thành Phố lựa chọn.

(d) Nếu điều khoản này hoặc việc sử dụng Thuế Lô Đất Đặc Biệt 
gặp trở ngại về mặt pháp lý, thì các khoản tiền từ Quỹ có thể được dùng để 
hoàn trả cho Thành Phố cho việc bào chữa hợp pháp, bao gồm phí luật sư và 
các chi phí khác.

ĐOẠN 21.18.9. ỦY BAN GIÁM SÁT CÔNG DÂN.
Bằng sắc lệnh, Ủy Ban Giám Sát Công Dân sẽ được thành lập để 

đưa ra các kiến nghị về các dự án sẽ được tài trợ từ Thuế Lô Đất Đặc Biệt 
và Quỹ và giám sát công tác triển khai và thực hiện các dự án, chương trình 
và dịch vụ được tài trợ bởi Thuế Lô Đất Đặc Biệt và Quỹ. Các kiến nghị đó sẽ 
cân nhắc đến chỉ số công bằng của Thành Phố, đã được Thành Phố tu chính 
theo từng thời kỳ, với mục tiêu cung cấp cho các cộng đồng thiếu công viên 
khả năng tiếp cận Không Gian Mở và Các Địa Điểm Giải Trí trong Thành Phố, 
Đường Thủy và Các Yếu Tố Thủy Lưu trong Thành Phố, và/hoặc Các Cơ Sở 
Công Viên.

ĐOẠN 21.18.10. ỦY BAN GIÁM SÁT HÀNH CHÁNH
(a) Bằng sắc lệnh, Ủy Ban Giám Sát Hành Chánh sẽ được thành 

lập để duyệt xét, tu chính và thông qua bất kỳ kiến nghị về dự án nào do Ủy 
Ban Giám Sát Công Dân lập ra dựa trên các yếu tố ưu tiên và quyết định trao 
tài trợ.
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(b) Ủy Ban Giám Sát Hành Chánh sẽ bao gồm Thị Trưởng, Viên 
Chức Điều Hành của Thành Phố và Trưởng Phân Tích Viên Lập Pháp, hoặc 
người được chỉ định tương ứng của họ.

ĐOẠN 21.18.11. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN.
 Kiểm Soát Viên sẽ (i) chuẩn bị và trình bày một báo cáo thường niên 
với Hội Đồng Thành Phố, trong đó xác định tất cả các khoản thu vào và tất cả 
các khoản chi ra từ Quỹ theo Đoạn 50075.3 của Bộ Luật Chính Phủ California 
hoặc điều khoản kế thừa, và (ii) chuẩn bị và cung cấp cho cơ quan Tiểu Bang 
liên quan mọi thông tin nào được yêu cầu theo Đoạn12463.2 (b) của Bộ Luật 
Chính Phủ California hoặc điều khoản kế thừa. 

ĐOẠN 21.18.12. HOÀN TIỀN VÀ ĐIỀU CHỈNH.
 Thành Phố sẽ thiết lập các thủ tục và hướng dẫn liên quan đến việc 
hoàn tiền, miễn trừ, điều chỉnh, vi phạm pháp luật, kháng cáo và các quy trình 
cũng như thủ tục khác.

ĐOẠN 21.18.13. TU CHÍNH.
  Điều khoản này chỉ được tu chính bởi một cuộc bầu cử của người dân 
nếu việc tu chính đó sẽ dẫn đến việc Thuế Lô Đất Đặc Biệt được áp dụng, gia 
hạn hoặc tăng lên theo phương thức không được các cử tri phê chuẩn ban 
đầu. Hội Đồng Thành Phố theo đây được ủy quyền tu chính điều khoản này 
miễn là việc tu chính đó không cần có sự phê chuẩn của cử tri.

ĐOẠN 21.18.14. ĐỆ TRÌNH LÊN CÁC CỬ TRI.
 Sắc lệnh ban hành điều khoản này sẽ được đệ trình lên các cử tri của 
Thành Phố. Thuế Lô Đất Đặc Biệt được đề xuất theo điều khoản này sẽ chỉ 
được đánh thuế nếu sắc lệnh được phê chuẩn bởi một cuộc bầu cử có không 
dưới hai phần ba số cử tri bầu. Nếu sắc lệnh được phê chuẩn bởi số cử tri cần 
thiết theo quy định thì sau đó, điều khoản sẽ được coi là một phần trong Bộ 
Luật Thành Phố Los Angeles. 

ĐOẠN 21.18.15. ĐIỀU KHOẢN HIỆU LỰC TỪNG PHẦN.
 Nếu bất kỳ đoạn, khoản, câu, cụm từ hoặc phần nào trong điều khoản 
này bị bất kỳ phiên tòa hoặc tòa án nào trong khu vực có thẩm quyền pháp lý coi 
là vi hiến hoặc vô hiệu, thì các đoạn, khoản, câu, cụm từ hoặc các phần còn lại 
trong điều khoản này sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ, và đến cuối cùng, các quy định 
của điều khoản này có thể tách rời. Ngoài ra, các cử tri tuyên bố rằng họ sẽ thông 
qua tất cả các đoạn, khoản, câu, cụm từ hoặc các phần trong điều khoản này 
ngoại trừ đoạn, khoản, câu, cụm từ hoặc phần bị vi hiến hoặc vô hiệu.
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TÀI TRỢ CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH NHÀ Ở GIÁ CẢ PHẢI 
CHĂNG VÀ HỖ TRỢ NGƯỜI THUÊ NHÀ THÔNG QUA THUẾ 
ĐỐI VỚI GIAO DỊCH CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN CÓ 
GIÁ TRỊ TRÊN $5 TRIỆU. SẮC LỆNH TIÊN KHỞI ULA.

Liệu sắc lệnh tài trợ và cấp phép cho các chương trình nhà ở giá cả phải chăng 
và các nguồn lực dành cho người thuê nhà có nguy cơ vô gia cư thông qua 
mức thuế 4% đối với các giao dịch mua bán/chuyển nhượng bất động sản có 
giá trị vượt quá $5 triệu, và 5.5% đối với bất động sản có giá trị từ $10 triệu trở 
lên, trừ các trường hợp ngoại lệ; cho đến khi được kết thúc bởi các cử tri; tạo ra 
khoảng $600 triệu - $1.1 tỷ hàng năm; sẽ được thông qua?

TÓM LƯỢC KHÁCH QUAN  
BIÊN SOẠN BỞI SHARON M. TSO, TRƯỞNG PHÂN TÍCH VIÊN LẬP PHÁP

Dự luật tiên khởi ghi trên lá phiếu do công dân đề nghị này sẽ tu chính luật 
Thành Phố để thêm loại thuế đánh vào các giao dịch mua bán và chuyển 
nhượng bất động sản trị giá trên $5 triệu nhằm cấp ngân quỹ cho các 
chương trình nhà ở giá cả phải chăng và hỗ trợ người thuê nhà. Thành Phố 
thu thuế đánh vào các giao dịch mua bán và chuyển nhượng bất động sản. 
Sắc lệnh được đề xuất sẽ quy định thuế bổ sung như sau:

• Đánh thuế 4 phần trăm lên các giao dịch mua bán và chuyển 
nhượng bất động sản trị giá trên $5 triệu nhưng dưới $10 triệu; và

• Đánh thuế 5.5 phần trăm lên các giao dịch mua bán và chuyển 
nhượng bất động sản trị giá từ $10 triệu trở lên.

Ngưỡng giá trị bất động sản chịu thuế sẽ được điều chỉnh hàng năm dựa 
trên Chỉ Số Giá Tiêu Dùng Liên Kết. Nhà ở giá cả phải chăng đủ tiêu chuẩn 
và các tổ chức chính phủ sẽ được miễn thuế.

Ước tính rằng thuế này sẽ tạo ra $600 triệu đến $1.1 tỷ mỗi năm. Ít nhất 
92 phần trăm số tiền thu được từ thuế sẽ cấp ngân quỹ cho nhà ở giá cả 
phải chăng theo Chương Trình Nhà Ở Giá Cả Phải Chăng và các chương 
trình hỗ trợ người thuê nhà trong Chương Trình Ngăn Ngừa Tình Trạng Vô 
Gia Cư. Không quá 8 phần trăm sẽ được sử dụng để cấp ngân quỹ cho việc 
quản lý, báo cáo, tuân thủ và thực hiện chương trình.

Các mục tiêu của dự luật này bao gồm tăng nguồn cung nhà ở giá cả phải 
chăng, giải quyết nhu cầu về các chương trình hỗ trợ và bảo vệ người thuê nhà 
cũng như xây dựng năng lực tổ chức của các tổ chức phục vụ các cộng đồng 
có thu nhập thấp và có hoàn cảnh khó khăn, cùng với những mục tiêu khác.

Chương Trình Nhà Ở Giá Cả Phải Chăng sẽ cấp ngân quỹ cho việc phát 
triển nhà ở giá cả phải chăng để phục vụ các hộ gia đình có thu nhập thấp, 
rất thấp và cực kỳ thấp. Các căn hộ sẽ có giá cả phải chăng trong 55 năm 
hoặc vĩnh viễn, nếu được pháp luật cho phép và phải tuân theo các hạn chế 
bán lại.

ULA
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Chương trình này sẽ cấp ngân quỹ cho nhà ở giá cả phải chăng, bao gồm:

• Phát triển nhà ở nhiều hộ gia đình;
• Các giải pháp nhà ở thay thế có thể bao gồm các dự án cho thuê hoặc 

cho thuê hỗn hợp/mua nhà có sự hỗ trợ mới và giá cả phải chăng, với 
20 phần trăm số căn hộ có sẵn theo giá thị trường và 20 phần trăm 
dành cho các hộ gia đình có thu nhập cực kỳ thấp hoặc cực thấp;

• Thu mua, duy trì, cho thuê, cải tạo hoặc vận hành nhà ở giá cả phải 
chăng; và

• Các cơ hội sở hữu nhà, xây dựng năng lực cho các Cộng Đồng Uỷ Thác 
Đất và các tổ chức tương tự, hỗ trợ hoạt động và trợ cấp cho thuê.

Sở Gia Cư Los Angeles (Los Angeles Housing Department, LAHD) sẽ có 
thẩm quyền phê chuẩn việc cấp ngân quỹ lên đến $50 triệu cho mỗi dự án 
mà không cần Hội Đồng Thành Phố xem xét và phê chuẩn. Dự luật sẽ yêu 
cầu khoản thanh toán tiền lương hiện hành và việc phát triển nhà ở với 
40 căn hộ trở lên sẽ cần phải tuân thủ các hợp đồng lao động theo dự án 
nhất định. Nếu một dự án khiến người thuê nhà phải chuyển chỗ ở thì sẽ áp 
dụng hỗ trợ di dời và quyền lần đầu từ chối đối với một căn hộ tương đương 
trong quá trình phát triển.

Chương Trình Ngăn Ngừa Tình Trạng Vô Gia Cư sẽ cấp ngân quỹ cho các 
nguồn lực như:

• Hỗ trợ thuê nhà và thu nhập;
• Chương trình ngăn ngừa và biện hộ chống trục xuất;
• Tiếp cận và giáo dục người thuê nhà;
• Các biện pháp bảo vệ người thuê nhà không bị quấy rối; và
• Hội Đồng Người Thuê Nhà, bao gồm những người thuê nhà hoặc 

những người hiện đang vô gia cư sống ở Thành Phố. Các thành 
viên có nguồn gốc đa dạng sẽ do Thị Trưởng bổ nhiệm, phụ thuộc 
vào sự phê chuẩn của Hội Đồng Thành Phố. Hội Đồng Người Thuê 
Nhà sẽ tư vấn cho LAHD, Ủy Ban Giám Sát Công Dân và Hội Đồng 
Thành Phố về các hoạt động liên quan đến các biện pháp bảo vệ 
người thuê nhà và nhà ở công bằng.

Dự luật này tạo lập một Ủy Ban Giám Sát Công Dân gồm 15 thành viên, bao 
gồm 13 thành viên có quyền biểu quyết và hai thành viên cố vấn thiếu niên. 
Các thành viên có nguồn gốc và chuyên môn đa dạng sẽ do Thị Trưởng bổ 
nhiệm, phụ thuộc vào sự phê chuẩn của Hội Đồng Thành Phố. Ủy ban sẽ 
đưa ra khuyến nghị cho Hội Đồng Thành Phố về các hướng dẫn tài trợ, tiến 
hành thẩm định nhu cầu nhà ở, giám sát việc thực hiện chương trình và 
kiểm toán các khoản chi tiêu ngân quỹ.

LAHD sẽ cung cấp Kế Hoạch Chi Tiêu hàng năm cho Ủy Ban Giám Sát 
Công Dân và Hội Đồng Thành Phố với doanh thu và chi tiêu dự kiến trong ít 
nhất ba năm. Các khoản ngân quỹ phải được sử dụng theo lịch trình cụ thể 
và có thể được phân bổ lại định kỳ giữa các hạng mục sao cho phù hợp với 
nhu cầu, tuân theo các thủ tục nhất định.

Dự luật này sẽ có hiệu lực nếu được đa số cử tri phê chuẩn.
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BÁO CÁO TÁC ĐỘNG TÀI CHÁNH  
BIÊN SOẠN BỞI MATTHEW W. SZABO, VIÊN CHỨC ĐIỀU HÀNH CỦA 

THÀNH PHỐ

Dự luật này thiết lập một loại thuế đặc biệt trong Thành Phố Los Angeles, áp 
dụng đối với tất cả các loại bất động sản có giá trị từ $5,000,000 trở lên khi 
được bán hoặc khi chuyển nhượng quyền sở hữu hợp pháp, để cấp ngân 
quỹ cho các chương trình hỗ trợ người thuê nhà và nhà ở giá cả phải chăng. 
Một số tổ chức nhà ở giá cả phải chăng nhất định có thể đủ tiêu chuẩn để 
được miễn trừ. Thuế suất được xác định theo giá trị bất động sản tại thời 
điểm bán hoặc chuyển nhượng: thuế suất 4.0 phần trăm đối với giá trị từ 
$5,000,000 đến $9,999,999 và 5.5 phần trăm đối với giá trị từ $10,000,000 
trở lên. Ngưỡng giá trị bất động sản được điều chỉnh hàng năm, dựa trên 
Chỉ Số Giá Tiêu Dùng. Mức thuế đặc biệt được áp dụng sẽ bổ sung cho mức 
thuế suất kết hợp của Thành Phố và Quận Hạt hiện tại là 0.56 phần trăm đối 
với các giao dịch mua bán và chuyển nhượng bất động sản.

Khoản thu hàng năm từ thuế đặc biệt, ước tính từ $600 triệu đến $1.1 tỷ, sẽ 
dao động theo số lượng giao dịch mua bán và chuyển nhượng bất động sản 
tương ứng có giá trị trên $5 triệu và $10 triệu.
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BIỆN LUẬN ỦNG HỘ SẮC LỆNH TIÊN KHỞI ULA

Với tư cách là những chuyên gia trong lĩnh vực vô gia cư và nhà ở, 
chúng tôi khuyến khích quý vị bầu CÓ cho Sắc Lệnh Tiên Khởi ULA để 
giảm thiểu tình trạng vô gia cư và bảo vệ người cao niên.

Sắc Lệnh Tiên Khởi ULA trao cho chúng ta một cơ hội mới, đủ mạnh mẽ để 
thực sự đưa mọi người thoát khỏi cảnh sống trên đường phố và vào nhà ở. 
Đồng thời bảo vệ người cao niên có thu nhập thấp không bị mất nhà khi họ 
đứng trước nguy cơ vô gia cư.

Sắc lệnh này hoạt động như sau: Khi một người bán khu nhà hoặc bất động 
sản khác trị giá hơn $5 triệu, Sắc Lệnh Tiên Khởi ULA sẽ đầu tư một phần nhỏ 
trong khoản thu nhập nhận được từ hoạt động mua bán đó lại cho cộng đồng 
chúng ta. 

Số tiền sẽ được dùng để giảm thiểu tình trạng vô gia cư, tạo thêm nhiều nhà 
ở giá cả phải chăng và cung cấp khoản hỗ trợ tài chính và dịch vụ bảo vệ 
khỏi bị trục xuất dành cho người cao niên có thu nhập thấp, cựu chiến 
binh, người khuyết tật và những cư dân Los Angeles khác có nguy cơ vô 
gia cư.

Dự luật này không giống bất kỳ luật nào khác mà chúng ta từng có trước 
đây. Căn cứ vào doanh số bất động sản năm 2021-2022, Sắc Lệnh Tiên Khởi 
ULA có thể tạo ra khoảng $900 triệu mỗi năm. Sắc Lệnh Tiên Khởi ULA sẽ 
nhanh chóng hành động thông qua việc mua các tòa nhà hiện có và khởi công 
xây dựng thêm nhiều nhà ở giá cả phải chăng. Dự luật cũng sẽ cung cấp 
nguồn hỗ trợ cho người cao niên và người khuyết tật gặp khó khăn trong việc 
chi trả chi phí nhà ở.

Đồng thời, Sắc Lệnh Tiên Khởi ULA chỉ tác động đến phần nhỏ bất động sản. 
Dự luật sẽ chỉ áp dụng với 3% trong số tất cả hoạt động mua bán bất động 
sản năm 2019 (những giao dịch trị giá hơn $5 triệu). Nói một cách rõ ràng: Chỉ 
những người bán bất động sản trị giá trên $5 triệu mới phải trả khoản 
thuế này. Không ai khác sẽ phải trả. 

Quý vị có thể nhận ra nhiều điều về dự luật dựa trên những người ủng hộ và 
phản đối. Sắc Lệnh Tiên Khởi ULA do nhà cung cấp dịch vụ vô gia cư, 
tổ chức phi lợi nhuận về nhà ở giá cả phải chăng, liên đoàn lao động và 
nhóm bảo vệ quyền của người thuê nhà soạn thảo. Dự luật này được hơn 
175 tổ chức, bao gồm cả ACLU Nam California và Đảng Dân Chủ ở Quận Hạt 
LA tán thành. 

Ngược lại, chúng tôi biết người đầu cơ bất động sản, nhà thầu doanh nghiệp 
và người bán căn hộ trị giá $50 triệu không thích dự luật này. Đối với họ, thị 
trường bất động sản LA là ngành kinh doanh lớn tạo ra hàng tỷ đô la. 

AFULA-VI
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Lời cuối: Triệu phú và tỷ phú kiếm tiền từ các loại bất động sản lớn có đủ khả 
năng trả “thuế dinh thự” và tất cả chúng ta đều được hưởng lợi từ việc giảm 
tình trạng vô gia cư khi những triệu phú và tỷ phú này đóng góp và trả phần 
công bằng của mình.

Hãy thảo luận về công tác giám sát, bởi vì chúng tôi nghĩ việc này quan trọng. 
Khác với những nỗ lực trước đây, dự luật này sẽ tạo ra nguồn ngân quỹ bền 
vững để giảm thiểu tình trạng vô gia cư dưới sự giám sát của một hội đồng 
độc lập gồm những chuyên gia trong lĩnh vực nhà ở và vô gia cư và một 
tổng thanh tra chuyên trách. 

Các chính trị gia hiện đang giữ chức vụ dân cử sẽ không được phép tham gia 
vào hội đồng.

Chúng tôi là những nhà cung cấp dịch vụ cho người vô gia cư và chuyên gia 
về nhà ở, đồng thời cũng là những người thuê nhà, chủ nhà, cha mẹ và cư 
dân Los Angeles. Chúng tôi cũng lo lắng về tình trạng của thành phố chúng ta 
như quý vị vậy. Đó là lý do tại sao chúng tôi ủng hộ Sắc Lệnh Tiên Khởi ULA 
và đề nghị quý vị bầu có.

Bầu có để giảm thiểu tình trạng vô gia cư.

Bầu có để bảo vệ người cao niên có thu nhập thấp và người khuyết tật.

Bầu có để thành phố chúng ta trở thành một nơi có giá cả phải chăng hơn cho 
ông bà, con cái và hàng xóm của chúng ta.

Bầu có cho Sắc Lệnh Tiên Khởi ULA.

NHỮNG NGƯỜI KÝ TÊN VÀO BIỆN LUẬN ỦNG HỘ SẮC LỆNH TIÊN 
KHỞI ULA

STEVE DIAZ TAKAO SUZUKI
Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Nhà Cung Cấp Nhà Ở Giá Cả Phải 
Vô Gia Cư Skid Row  Chăng Little Tokyo

NORA HERNANDEZ ELI LIPMEN
Người Thuê Nhà ở South Los Angeles Chủ Nhà ở West Adams

ANTONIO SANCHEZ
Nhà Lãnh Đạo Lao Động

Những biện luận in trên trang này là quan điểm của tác giả và chưa được bất cứ 
một cơ quan nào của Thành Phố kiểm chứng về mức độ chính xác.
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BÁC BỎ BIỆN LUẬN ỦNG HỘ SẮC LỆNH TIÊN KHỞI ULA

ĐỪNG ĐỂ BỊ LỪA. NGƯỜI THUÊ NHÀ VÀ NGƯỜI TIÊU DÙNG SẼ PHẢI 
TRẢ THUẾ NÀY.

Bầu KHÔNG cho Sắc Lệnh Tiên Khởi ULA vì sắc lệnh này không chỉ là đánh 
thuế 4% lên "dinh thự" mà là đánh thuế 4% lên mọi bất động sản ở L.A. được 
bán ở mức hơn $5 triệu. Dự luật này sẽ khiến giao dịch mua bán tòa nhà căn 
hộ trở nên đắt đỏ hơn và sẽ đẩy chi phí nhà ở lên cao hơn, dẫn đến việc người 
thuê nhà phải trả thuế này thông qua tiền thuê nhà cao hơn. Ngoài ra, thuế này 
cũng đánh vào hoạt động mua bán ở siêu thị, nhà hàng và trung tâm mua sắm. 
Chi phí sinh hoạt ở L.A. đã rất cao rồi, và Sắc Lệnh Tiên Khởi ULA sẽ khiến 
người tiêu dùng phải chịu mức giá cao hơn.

DỰ LUẬT NÀY KHÔNG CHỈ LÀ KHOẢN TĂNG THUẾ KHỔNG LỒ MÀ CÒN 
LÀ MỘT BỘ MÁY QUAN LIÊU 'MỚI VÀ QUYỀN LỰC' KHỔNG LỒ.

Bầu KHÔNG cho Sắc Lệnh Tiên Khởi ULA vì sắc lệnh này sẽ tăng thuế từ 
khoảng $800 triệu đến $1 tỷ mỗi năm, và số tiền này sẽ được chuyển vào 
bộ máy quan liêu mới do những người được bổ nhiệm không được bầu và 
không phải chịu trách nhiệm- những người tự xưng là “chuyên gia” trong lĩnh 
vực dịch vụ và nhà ở cho người vô gia cư điều hành. Cử tri Los Angeles đã 
phê chuẩn khoản tiền vay $1.2 tỷ để xây dựng nhà ở cho người vô gia cư (Dự 
Luật HHH) và cũng đã phê chuẩn khoản tăng thuế bán hàng tại quận hạt để 
cấp ngân quỹ cho các dịch vụ vô gia cư (Dự Luật H). Các mức thuế cao hơn 
này đã được áp dụng trong năm năm. Vấn đề về tình trạng vô gia cư chỉ ngày 
càng tệ hơn trong khi số tiền lại lãng phí cho những nhân viên bàn giấy lương 
cao và nhà ở có chi phí trung bình đáng kinh ngạc ở mức hơn $600,000 một 
căn hộ.

LẠI MỘT BỘ MÁY QUAN LIÊU NỔI LÊN NHƯNG KHÔNG CÓ KẾ HOẠCH 
NÀO ĐỂ GIẢI QUYẾT TÌNH TRẠNG VÔ GIA CƯ.

Bầu KHÔNG cho Sắc Lệnh Tiên Khởi ULA vì chúng ta đã đang chi trả cho 
một bộ máy quan liêu khổng lồ và không mang lại hiệu quả, Cơ Quan Dịch Vụ 
Người Vô Gia Cư Los Angeles. Dự luật này sẽ tạo thêm một bộ máy quan liêu 
khác! Bao gồm một hội đồng quản trị gồm 13 thành viên cộng thêm một hội 
đồng người thuê nhà, nhưng chẳng thành viên nào trong hội đồng sẽ đại diện 
cho lợi ích của người đóng thuế. Chỉ riêng chi phí hành chính phục vụ cho bộ 
máy quan liêu mới này đã là $640 triệu trong vòng mười năm! Và không có kế 
hoạch nào để giải quyết tình trạng vô gia cư.

Những biện luận in trên trang này là quan điểm của tác giả và chưa được bất cứ 
một cơ quan nào của Thành Phố kiểm chứng về mức độ chính xác.
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CHẲNG XU NÀO ĐƯỢC DÙNG ĐỂ GIÚP MỌI NGƯỜI THOÁT KHỎI CẢNH 
SỐNG TRÊN ĐƯỜNG NGAY LÚC NÀY.

Bầu KHÔNG cho Sắc Lệnh Tiên Khởi ULA vì sắc lệnh này không cho phép 
chi bất kỳ số tiền nào từ khoản tăng thuế này cho nhà ở tạm thời hay nơi trú 
ẩn khẩn cấp. Dự luật về thuế này KHÔNG phải là kế hoạch để giải quyết tình 
trạng vô gia cư. Nó là kế hoạch để giúp một số nhà đầu tư và tổ chức dịch vụ 
vô gia cư được lựa chọn nắm quyền kiểm soát toàn bộ số tiền thu được từ 
khoản tăng thuế của các giao dịch mua bán bất động sản. Quý vị có thể đoán 
ai là người đã chi tiền để thu thập chữ ký đưa dự luật này lên lá phiếu không?

BẦU KHÔNG CHO SẮC LỆNH TIÊN KHỞI ULA.

Để Biết Thêm Thông Tin:
Howard Jarvis Taxpayers Association
213-384-9656
info@hjta.org
www.NoNewTaxes.net

Không Phải Kế Hoạch. Không Phải Cách. Bầu Không cho ULA.
Cư Dân Los Angeles Quan Tâm đến Khả Năng Chi Trả
info@VoteNOonULA.com
www.VoteNOonULA.com

NHỮNG NGƯỜI KÝ TÊN ĐỂ BÁC BỎ BIỆN LUẬN ỦNG HỘ  
SẮC LỆNH TIÊN KHỞI ULA

JON COUPAL DR. RUBEN GUERRA, PH.D.
Chủ Tịch Chủ Tịch kiêm Tổng Giám Đốc  
Howard Jarvis Taxpayers Điều Hành
Association Latin Business Association

ANDY BALES GREGORY PLUMMER
Chủ Tịch kiêm Tổng Chủ Doanh Nghiệp Nhỏ Thiểu Số
Giám Đốc Điều Hành 
Union Rescue Mission

MICHAEL D. ANTONOVICH DANIEL M. YUKELSON
Giám Sát Viên Quận Hạt Los Angeles Giám Đốc Điều Hành
1980-2016, Đã Về Hưu  Apartment Association of Greater 

Los Angeles
JACK HUMPHREVILLE
Người Ủng Hộ Ngân Sách  
của Hội Đồng Khu Phố

Những biện luận in trên trang này là quan điểm của tác giả và chưa được bất cứ 
một cơ quan nào của Thành Phố kiểm chứng về mức độ chính xác.

33 *VI33*



THÁNG 11 NĂM 2022

BIỆN LUẬN CHỐNG LẠI SẮC LỆNH TIÊN KHỞI ULA

BẦU KHÔNG CHO SẮC LỆNH TIÊN KHỞI ULA, một KHOẢN TĂNG THUẾ 
khác để "giải quyết" trình trạng vô gia cư.

Cử tri L.A. đã từng HAI LẦN chịu tăng thuế vì các dịch vụ và nhà ở cho người 
vô gia cư. Khoản tiền $1.2 tỷ đã vay cho Dự Luật HHH dự kiến được dùng để 
xây 10,000 căn hộ nhưng cho đến nay vẫn chưa thấy kết quả. Tiền thuế của 
chúng ta đang bị lãng phí vào những dự án hào nhoáng, với chi phí khoảng 
$600,000 mỗi căn hộ. Dự Luật H đã tăng thuế bán hàng tại Quận Hạt L.A. để 
cấp kinh phí cho các dịch vụ giúp chấm dứt tình trạng vô gia cư. Trong năm 
năm qua, kể từ khi cả hai dự luật có hiệu lực, tình trạng vô gia cư tại Thành 
Phố được cải thiện hay ngày càng tệ đi?

BẦU KHÔNG CHO SẮC LỆNH TIÊN KHỞI ULA vì sắc lệnh này sẽ khiến 
tiền thuế tăng lên ở mức cao nhất trong lịch sử L.A. và người phải trả 
thuế này chính là người tiêu dùng.

Sắc Lệnh Tiên Khởi ULA tăng thuế khổng lồ đối với hoạt động mua bán bất 
động sản. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến chủ sở hữu những khu nhà. 4% 
thuế mua bán bất động sản trị giá trên $5 triệu sẽ đánh vào các nhà cung cấp 
nhà ở, khiến giá mua tòa nhà trở nên đắt đỏ hơn. Ai sẽ phải trả cho chi phí 
đó? Người thuê, thông qua tiền thuê cao hơn. Ngoài ra, thuế này cũng đánh 
vào hoạt động mua bán ở siêu thị, rạp chiếu phim, trung tâm mua sắm, cơ sở 
tự lưu trữ và nhà hàng. Ai sẽ phải trả cho chi phí đó? Người tiêu dùng, thông 
qua mức giá cả cao hơn.

BẦU KHÔNG CHO SẮC LỆNH TIÊN KHỞI ULA vì sắc lệnh này tạo ra một 
bộ máy quan liêu khổng lồ khác.

Người đóng thuế Los Angeles đã trả lương cho một bộ máy quan liêu khổng 
lồ được thành lập nhằm giải quyết tình trạng vô gia cư là Cơ Quan Dịch 
Vụ Người Vô Gia Cư Los Angeles (LAHSA). Nhiều nhân viên LAHSA hưởng 
lương lên tới sáu con số. Tại sao chúng ta phải trả tiền cho một bộ máy quan 
liêu mới gồm những nhân viên bàn giấy lương cao tìm cách chi tiêu tiền thuế 
cho những hợp đồng mới? Chẳng có gì ngạc nhiên khi một số cư dân Los 
Angeles gọi hệ thống hiện tại là "Tổ Hợp Công Nghiệp Vô Gia Cư".

BẦU KHÔNG CHO SẮC LỆNH TIÊN KHỞI ULA vì sắc lệnh này thiết lập hai 
hội đồng chính quyền mới... và thêm nhiều bộ máy quan liêu.

Sắc lệnh tạo ra một ủy ban gồm 13 thành viên và một hội đồng người thuê. 
Các ủy viên hội đồng này sẽ không được bầu và không phải chịu trách nhiệm 
trước bất kỳ ai. Họ cũng có quyền thuê nhà tư vấn giá cao bên ngoài, và không 
thành viên nào của ủy ban được chọn từ các nhóm đại diện cho lợi ích của 
người đóng thuế.

AAULA-VI
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BẦU KHÔNG CHO SẮC LỆNH TIÊN KHỞI ULA vì theo ước tính, sắc lệnh 
này chỉ chi một nửa khoản thu nhập để xây dựng và cải tạo nhà ở giá cả 
phải chăng.

Ngoài ra, theo ước tính, khoảng một phần tư ngân quỹ của dự luật sẽ dành 
cho khoản hỗ trợ thu nhập và trợ cấp. Một khoản lớn khác – $640 triệu trên 
mười năm – sẽ dành cho “chi phí hành chính”.

BẦU KHÔNG CHO SẮC LỆNH TIÊN KHỞI ULA vì sắc lệnh này không phải 
là kế hoạch giúp giải quyết tình trạng vô gia cư.

Giải pháp thực sự cho tình trạng vô gia cư phải giải quyết được tất cả nguyên 
nhân và cuộc khủng hoảng dẫn đến thảm kịch không thể chấp nhận là người 
dân đang sống và hấp hối trên vỉa hè. Giải pháp thực sự yêu cầu phải có chính 
sách toàn diện bao gồm các cơ sở và dịch vụ thích hợp để chăm sóc sức khỏe 
tinh thần và điều trị rối loạn sử dụng chất gây nghiện, cũng như dịch vụ dành 
cho nạn nhân của bạo lực gia đình. Nhà ở chỉ là một phần trong giải pháp toàn 
diện. ULA tiếp tục phát triển dựa trên hiện trạng thất bại, thậm chí còn không 
theo kịp sự gia tăng dân số vô gia cư.

BẦU KHÔNG CHO SẮC LỆNH TIÊN KHỞI ULA vì sắc lệnh này từ chối cấp 
ngân quỹ cho nơi trú ẩn khẩn cấp.

Sắc Lệnh Tiên Khởi ULA sẽ tăng thuế lên khoảng $8 tỷ trên 10 năm nhưng không 
chi một hào nào cho hoạt động xây dựng nhà ở tạm thời hay nơi trú ẩn khẩn cấp 
để đưa người dân thoát khỏi cảnh sống trên đường phố và tìm sự chăm sóc họ 
cần. Sự loại trừ này đã nói lên tất cả, phải không? Khoản thuế này chỉ giúp một số 
nhà đầu tư được lựa chọn chứ chẳng phải người vô gia cư.

BẦU KHÔNG CHO SẮC LỆNH TIÊN KHỞI ULA.

Để Biết Thêm Thông Tin:  
Howard Jarvis Taxpayers Association  
213-384-9656  
info@hjta.org  
www.NoNewTaxes.net

Không Phải Kế Hoạch. Không Phải Cách. Bầu Không cho ULA.  
www.VoteNOonULA.com

Những biện luận in trên trang này là quan điểm của tác giả và chưa được bất cứ 
một cơ quan nào của Thành Phố kiểm chứng về mức độ chính xác.
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NHỮNG NGƯỜI KÝ TÊN VÀO BIỆN LUẬN CHỐNG LẠI SẮC LỆNH TIÊN 
KHỞI ULA

JON COUPAL GREGORY PLUMMER
Chủ Tịch Chủ Doanh Nghiệp Nhỏ Thiểu Số
Howard Jarvis Taxpayers  
Association

MICHAEL D. ANTONOVICH DANIEL M. YUKELSON
Giám Sát Viên Quận Hạt Los Angeles Giám Đốc Điều Hành
Đã Về Hưu, 1980-2016  Apartment Association of Greater 

Los Angeles

JACK HUMPHREVILLE
Người Ủng Hộ Ngân Sách  
của Hội Đồng Khu Phố
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BÁC BỎ BIỆN LUẬN CHỐNG LẠI SẮC LỆNH TIÊN KHỞI ULA

Bên chống đối hiểu sai rất nhiều thông tin cơ bản và chẳng có gì phải ngạc 
nhiên khi nhiều người trong số họ là chủ đầu tư bất động sản—không phải 
chuyên gia trong lĩnh vực vô gia cư.

ULA là phương án tiếp cận mới do các chuyên gia trong lĩnh vực vô gia 
cư soạn thảo để mang lại tác động tức thì. Dự luật này khác biệt ở các 
điểm như sau:

• ULA đầu tư vào các giải pháp sáng tạo sẽ tạo ra nhà ở nhanh hơn, với 
chi phí thấp hơn so với những gì đã thử trước đây. Bao gồm mua và 
chuyển đổi bất động sản hiện có như nhà nghỉ và khách sạn.

• ULA sẽ ngăn chặn tình trạng vô gia cư mới ngay cả trước lúc bắt đầu, 
gây quỹ dự kiến $240 triệu mỗi năm để bảo vệ người cao niên, người 
khuyết tật và những người khác khỏi nguy cơ vô gia cư (căn cứ vào dữ 
liệu năm 2021-2022).

• Trong mười năm tới, Dự Luật ULA sẽ huy động nhiều nguồn lực hơn so 
với những gì Thành Phố LA từng có để giải quyết tình trạng vô gia cư.

• Do các triệu phú và tỷ phú chi trả. Không giống các dự luật trước đây, 
đa số người dân ở LA sẽ không phải trả một xu nào.

• ULA sẽ chịu sự giám sát của một hội đồng độc lập gồm các chuyên gia 
chứ không phải chính trị gia.

ULA do những người ủng hộ quyền của người thuê nhà, nhà cung cấp nhà 
ở giá cả phải chăng và các liên đoàn lao động quan tâm đến các gia đình lao 
động tại Los Angeles hơn những ông trùm bất động sản tầm trung.

• Mỗi khi được yêu cầu đóng thuế, những người cực kỳ giàu có lại dùng 
các chiến thuật hù dọa. Đừng để bị lừa.

• Theo văn phòng thẩm định viên Quận Hạt LA, ngành bất động sản của 
Quận Hạt LA nhận hơn $122 tỷ vào năm ngoái. Tuy nhiên, mức thuế 
này chỉ áp dụng cho 2.5% doanh số mua bán nhà ở và căn hộ trong 
năm 2021-2022. Các triệu phú và tỷ phú có thể chi trả các khoản thuế 
cho giao dịch của họ.

• Những người chống đối biện luận rằng thuế đánh vào bất động sản trị 
giá hàng triệu đô la sẽ rơi vào những người thuê nhà. Đừng để chiến 
thuật hù dọa che khuất sự thật. Những tỷ phú và tập đoàn bất động sản 
chống lại dự luật ghi trên lá phiếu do dự luật yêu cầu họ thanh toán hóa 
đơn nhà ở giá cả phải chăng.

Những biện luận in trên trang này là quan điểm của tác giả và chưa được bất cứ 
một cơ quan nào của Thành Phố kiểm chứng về mức độ chính xác.
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Họ muốn quý vị bỏ qua cơ hội làm điều gì đó cho tình trạng vô gia cư 
này. Lý do khiến LA không thể chờ đợi thêm:

• 80% người cao niên ở Los Angeles chịu gánh nặng tiền thuê nhà, theo 
Trung Tâm Nghiên Cứu Chính Sách Sức Khỏe của UCLA. ULA sẽ góp 
phần bảo vệ người cao niên có thu nhập thấp khỏi nguy cơ vô gia cư.

• Hàng ngày, 227 người tại LA trở thành người vô gia cư, căn cứ vào kết 
quả chính thức của số người vô gia cư năm 2020. Nếu ULA được thông 
qua vào năm ngoái thì đã có thể gây quỹ $240 triệu để ngăn chặn tình 
trạng vô gia cư và $565 triệu để xây nhà ở cho người vô gia cư.

• Dự luật cũng cấp ngân quỹ giúp bảo vệ người thuê nhà. Hàng năm, ULA 
có thể hỗ trợ tiền thuê nhà khẩn cấp cho khoảng 5,100 hộ gia đình, hỗ trợ 
thu nhập cho gần 13,000 hộ gia đình và cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý 
và biện hộ chống trục xuất cho khoảng 23,000 hộ gia đình.

Cũng như quý vị, chúng tôi thất vọng với tình trạng thiếu nhà ở giá cả phải 
chăng và các giải pháp không hiệu quả về nhà ở cho người vô gia cư. Đó là lý 
do tại sao chúng tôi hành động và soạn thảo Dự Luật ULA.

Bầu CÓ cho Dự Luật ULA để giảm đáng kể tình trạng vô gia cư bằng các 
chiến lược toàn diện với quy mô chưa từng được thực hiện trước đây.

NHỮNG NGƯỜI KÝ TÊN ĐỂ BÁC BỎ BIỆN LUẬN CHỐNG LẠI  
SẮC LỆNH TIÊN KHỞI ULA

STEVE DIAZ TAKAO SUZUKI
Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Nhà Cung Cấp Nhà Ở Giá Cả Phải  
Vô Gia Cư Skid Row  Chăng Little Tokyo

NORA HERNANDEZ ELI LIPMEN
Người Thuê Nhà Chủ Nhà ở West Adams
ở South Los Angeles

ANTONIO SANCHEZ
Nhà Lãnh Đạo Lao Động

Những biện luận in trên trang này là quan điểm của tác giả và chưa được bất cứ 
một cơ quan nào của Thành Phố kiểm chứng về mức độ chính xác.
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SẮC LỆNH TIÊN KHỞI ULA

TÀI TRỢ CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH NHÀ Ở GIÁ CẢ PHẢI CHĂNG VÀ HỖ 
TRỢ NGƯỜI THUÊ NHÀ THÔNG QUA THUẾ ĐẶC BIỆT ĐỐI VỚI GIAO DỊCH 
CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN CÓ GIÁ TRỊ TRÊN $5 TRIỆU. SẮC 
LỆNH TIÊN KHỞI.

Sắc lệnh được đề xuất sẽ thành lập và ủy quyền cho các chương trình để gia tăng 
nhà ở giá cả phải chăng và cung cấp nguồn lực cho người thuê nhà có nguy cơ vô 
gia cư. Các chương trình sẽ được tài trợ thông qua một loại thuế bổ sung đánh vào 
các giao dịch mua bán và chuyển nhượng bất động sản có giá trị vượt các ngưỡng 
nhất định. Tỷ lệ thuế sẽ là 4% trên tổng giá trị khi chuyển nhượng bất động sản có 
giá trị từ trên $5 triệu đến dưới $10 triệu và 5.5% khi chuyển nhượng bất động sản 
có giá trị từ $10 triệu trở lên. Các tổ chức nhà ở giá cả phải chăng đủ điều kiện sẽ 
được miễn loại thuế mới này. Ngân quỹ của chương trình sẽ được phẩn bổ chủ 
yếu cho các chương trình hỗ trợ và chương trình nhà ở giá cả phải chăng, bao gồm 
phát triển, xây dựng, thu mua, cải tạo và điều hành nhà ở. Ngân quỹ cũng sẽ được 
phân bổ cho tài chính, giáo dục và các nguồn lực khác cho người thuê nhà có thu 
nhập thấp và người thuê nhà khác có nguy cơ vô gia cư, bị di dời hoặc trục xuất. 
Sắc lệnh sẽ tạo lập Ủy Ban Giám Sát Công Dân (Citizen Oversight Committee) để 
phát triển các hướng dẫn tài trợ, tiến hành thẩm định nhu cầu nhà ở, giám sát việc 
thực hiện chương trình và kiểm toán các khoản chi tiêu ngân quỹ.

NỘI DUNG DỰ LUẬT GHI TRÊN LÁ PHIẾU ĐƯỢC ĐỀ XUẤT

SẮC LỆNH SỐ ____________________________

NGƯỜI DÂN THÀNH PHỐ LOS ANGELES  
QUYẾT ĐỊNH NHƯ SAU:

Chương Trình Ngăn Chặn Tình Trạng Vô Gia Cư và Tài Trợ Nhà Ở Giá Cả 
Phải Chăng Los Angeles (“Nhà Ở LA”)

ĐOẠN 1: Người dân Thành Phố Los Angeles nhận thấy như sau:

a. Việc giá thuê nhà tăng cao, tình trạng người thuê nhà bị trục xuất tràn lan và 
tình trạng thiếu nhà ở giá cả phải chăng đã khiến Los Angeles trở thành thành 
phố phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nhà ở và tình trạng vô gia cư tồi tệ nhất 
cả nước.

b. Một hộ gia đình được xem là phải chịu gánh nặng chi phí khi họ đang phải 
trả hơn 30% thu nhập hộ gia đình của mình cho chi phí nhà ở. Vào năm 2019, 
Thành Phố Los Angeles ("Thành Phố") có tỷ lệ hộ gia đình thuê nhà phải chịu 
gánh nặng chi phí cao hơn (59%) so với bất kỳ thành phố lớn nào khác của 
Mỹ. Khoảng 32% người thuê nhà ở Thành Phố đang chịu gánh nặng chi phí, có 
nghĩa là họ phải chi hơn 50% thu nhập của mình cho việc thuê nhà. Khi các hộ 
gia đình phải chi tiêu quá mức vào chi phí nhà ở, tức là họ sẽ có ít ngân sách 
hơn cho việc chăm sóc sức khỏe, chăm sóc trẻ em, giáo dục, thực phẩm lành 
mạnh, tiết kiệm và hưu trí, cùng các chi phí gia đình khác. Ngoài tác động đến 
sức khỏe, giáo dục và hiệu quả kinh tế của cư dân Thành Phố, việc này còn 
có tác động kinh tế sâu rộng do cư dân Thành Phố sẽ giảm mức chi tiêu vào 
các doanh nghiệp địa phương. Hơn nữa, thanh niên và những người trong các 
Hộ Gia Đình Thu Nhập Thấp dần rời khỏi khu vực, đặc biệt là do chi phí nhà 
ở cao, vốn là một nguyên nhân mà các nhà kinh tế khu vực đã coi là mối quan 
tâm chính đối với triển vọng tăng trưởng kinh tế của Thành Phố đồng thời theo 
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đó, các doanh nghiệp địa phương hiện phải cạnh tranh trong quá trình tìm kiếm 
người lao động.

c. Trong số 42% người cao tuổi tại Thành Phố (những người từ 65 tuổi trở lên) 
thuê nhà, có 65% phải chịu gánh nặng chi phí. Trong số 58% người cao tuổi đã 
sở hữu nhà riêng, có hơn 38% phải chịu gánh nặng chi phí. Việc không có đủ 
khả năng trang trải cho nhà ở trong thời gian dài tạo áp lực đối với sự ổn định 
của khu dân cư, đặc biệt là đối với thanh niên, người cao tuổi, những người 
trong các Hộ Gia Đình Thu Nhập Thấp Hơn và cộng đồng của họ. Hai nhóm tuổi 
ở Thành Phố có tỷ lệ chịu gánh nặng tiền thuê nhà cao nhất là thanh niên từ 
18-24 tuổi và người cao tuổi từ 65 tuổi trở lên.

d. Một trong những nguyên nhân chính tạo tiền đề cho cuộc khủng hoảng nhà 
ở là việc giá thuê nhà đang tăng nhanh hơn tiền lương. Thu nhập trung bình của 
hộ gia đình vào năm 2019 là $62,142, ít hơn so với thu nhập của quận hạt hoặc 
tiểu bang. Hai mươi hai phần trăm các gia đình tại Thành Phố kiếm được ít hơn 
$25,000/năm và 42% kiếm được ít hơn $50,000/năm. Tiền lương đã giảm xa 
so với chi phí đời sống ở Thành phố. Năm nghề nghiệp được dự báo đứng đầu 
cho đến năm 2028 đều có thu nhập trung bình dưới $31,250, cho thấy nhu cầu 
cấp thiết về nhà ở của những người thuộc các Hộ Gia Đình Thu Nhập Cực Kỳ 
Thấp, Cực Thấp và Rất Thấp.

e. Đại dịch COVID-19 đã làm trầm trọng thêm tình trạng bất ổn về nhà ở đối 
với những người có mức lương thấp nhất trong Thành Phố và khiến họ dễ rơi 
vào tình trạng vô gia cư hơn.

f. Vào năm 2020, có 41 nghìn 290 người rơi vào tình trạng vô gia cư ở Thành Phố 
Los Angeles. Khoảng 70% dân số kể trên vẫn sống không nhà ở, sống trên vỉa hè, 
gầm cầu và trong các công viên của Thành Phố. Việc này chẳng khác gì một cuộc 
khủng hoảng nhân đạo mà phần lớn là do chính phủ không hành động.

g. Mặc dù sự gia tăng hiệu quả về số người có nhà ở bền vững cho những 
người vô gia cư tại Thành Phố Los Angeles, vào năm 2020, số người vô gia cư ở 
Thành Phố vẫn tăng 16,1% (lên 41,290), chủ yếu là vì áp lực kinh tế do mất việc 
làm, bị trục xuất hoặc tăng tiền thuê nhà. Các biện pháp can thiệp phòng ngừa 
hiệu quả, bao gồm tăng đáng kể việc xây dựng nhà ở có giá cả phải chăng và 
được hỗ trợ cũng như tăng cường các biện pháp bảo vệ người thuê nhà, có thể 
đảo ngược đáng kể tình hình này và giảm đi số người vô gia cư trên đường phố 
của chúng ta.

h. Ước tính mỗi năm có khoảng 30.000 trường hợp bị trục xuất chính thức được 
đệ đơn lên Thành Phố Los Angeles và phần lớn những người thuê nhà nhận 
được thông báo trục xuất lại không được tiếp cận với luật sư và không biết cách 
thực hiện các quyền của họ. Các trường hợp bị trục xuất có thể rất phức tạp cũng 
như đòi hỏi kiến thức chuyên môn nên rất khó để bào chữa thành công một vụ 
trục xuất mà không có luật sư. Cung cấp lời khuyên cho những người phải đối mặt 
với việc bị trục xuất có thể ngăn ngừa, đồng thời giảm thiểu tình trạng vô gia cư; 
ở những nơi có quyền tư vấn tồn tại, khoảng 86% người thuê nhà được đại diện 
vẫn có nhà ở.

i. Việc giá thuê tiếp tục tăng trên toàn Thành Phố đã trở thành động cơ mạnh mẽ 
thúc đẩy người thuê nhà muốn ở các căn hộ với giá thuê bình ổn và hành vi quấy 
rối là nguyên nhân chính dẫn đến các vụ trục xuất không chính thức.
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j. Việc thiếu khả năng tiếp cận nhà ở giá cả phải chăng, lành mạnh và ổn định là 
một vấn đề đang diễn ra đòi hỏi các chính sách can thiệp nghiêm túc và nguồn công 
quỹ bền vững. Mặc dù nỗ lực đảm bảo cũng như phân bổ nguồn ngân quỹ cho nhà 
ở giá cả phải chăng đã diễn ra lâu đời và liên tục của Thành Phố, một trong những 
nguyên nhân chính của cuộc khủng hoảng này chính là thiếu nguồn thu nhập đủ để 
duy trì và xây dựng nhà ở giá cả phải chăng, đồng thời thiếu nguồn ngân quỹ thích 
hợp để hỗ trợ người thuê sinh sống tại nhà họ.

k. Thành Phố Los Angeles thường xuyên rơi vào tình trạng thiếu phân bổ nhà ở 
giá cả phải chăng như trong Đánh Giá Nhu Cầu Nhà Ở Theo Khu Vực và điều này 
sẽ tiếp tục diễn ra nếu không có thêm các chính sách can thiệp, chẳng hạn như một 
nguồn ngân quỹ chuyên dụng.

l. Yếu Tố Nhà Ở 2021-2029 của Thành Phố bao gồm nhiều mục tiêu và chương 
trình thực hiện ngăn chặn tình trạng vô gia cư và xây dựng nhà ở giá cả phải chăng, 
bao gồm: Chương trình 20 nhằm hỗ trợ thêm các nguồn bổ sung nhà ở giá cả phải 
chăng thường trực và nguồn ngân quỹ bảo vệ người thuê nhà cho Thành Phố, bao 
gồm các lựa chọn gây quỹ tại địa phương, kể cả thuế chuyển giao chứng từ bất 
động sản theo giai đoạn; Chương trình 16 ưu tiên đất công cộng cho các mô hình 
phát triển và kiểm soát nhà ở giá cả phải chăng mới, bao gồm Cộng Đồng Ủy Thác 
Đất hoặc nhà ở xã hội/công cộng; và Chương trình 88 phục vụ cho việc thực hiện 
Chương Trình Biện Hộ Chống Trục Xuất và đánh giá Chương Trình “Quyền Được 
Tư Vấn” của người thuê nhà. Nguồn ngân quỹ mới cho các Chương trình này sẽ 
giúp Thành Phố tuân thủ Yếu Tố Nhà Ở 2021-2029, đồng thời đáp ứng các nghĩa vụ 
Đánh Giá Nhu Cầu Nhà Ở Theo Khu Vực trong chu kỳ này cũng như trong các chu 
kỳ tương lai.

m. Những người chủ yếu sử dụng phương tiện công cộng thường xuyên ở Thành 
Phố Los Angeles có xu hướng có Thu Nhập Cực Kỳ Thấp, Cực Thấp và Rất Thấp; 
một nửa số người đi xe buýt được Cơ Quan Giao Thông Đô Thị Los Angeles (“Đô 
Thị LA”) khảo sát ngay trên những chiếc xe buýt Đô Thị Los Angeles kiếm được 
ít hơn $18,000 mỗi năm trước đại dịch COVID-19. Việc di dời các hộ gia đình sử 
dụng phương tiện công cộng khỏi các khu vực đô thị giàu phương tiện công cộng 
của Thành Phố góp phần làm giảm lượng người sử dụng phương tiện công cộng 
nói chung. Điều này tác động tiêu cực đến chất lượng không khí và việc tắc nghẽn 
giao thông Thành Phố, đồng thời là một trở ngại lớn trong việc giải quyết lượng khí 
thải carbon của khu vực chúng ta.

n. Các khu vực của Thành Phố có tỷ lệ xây dựng nhà ở giá cả phải chăng thấp 
nhất là ở những khu vực Cơ Hội Cao và Cao Nhất (“Cơ Hội Cao”) của Thành 
Phố, phản ánh những khu vực có mức độ tiếp cận cao với các cơ hội kinh tế, tài 
nguyên và tiện nghi theo Bản Đồ Khu Vực Cơ Hội từ Ủy Ban Phân Bổ Tín Dụng 
Thuế và Sở An Cư và Phát Triển Cộng Đồng của Bang California. Một báo cáo 
năm 2021 từ Sở Kế Hoạch và Nhà Ở của Thành Phố Los Angeles cho thấy chỉ 
6% nhà ở giá cả phải chăng có trợ cấp được xây dựng ở các khu vực Cơ Hội 
Cao của Thành Phố.

o. Việc bổ sung ngân quỹ cũng như các chương trình thực hiện ngăn chặn tình 
trạng vô gia cư và xây dựng nhà ở giá cả phải chăng vào các chương trình và 
ngân quỹ hiện có của Thành Phố là rất cần thiết.

p. Việc tăng Thuế Chuyển Nhượng Bất Động Sản đối với các bất động sản 
có giá cao nhất trong Thành Phố sẽ tạo ra một nguồn thu liên tục, qua đó giúp 
Thành Phố áp dụng mạnh mẽ các chính sách và thủ tục ổn định hóa cho người 
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thuê nhà để chủ động bảo vệ các hộ gia đình dễ bị mất nhà, đồng thời xây dựng 
một số lượng đáng kể nhà ở giá cả phải chăng cho các Hộ Gia Đình có Thu 
Nhập Thấp Hơn của Thành Phố, nhờ đó trực tiếp ngăn chặn và giảm thiểu tình 
trạng vô gia cư trên toàn Thành Phố và giảm chi phí nhà ở của Thành Phố.

q. Sáng kiến này sẽ bảo vệ những người thuê nhà, bao gồm cả người cao 
tuổi trong các Hộ Gia Đình Thu Nhập Thấp Hơn và người khuyết tật khỏi phải 
đối mặt với tình trạng vô gia cư hoặc phải di dời nơi ở bằng cách (a) cung cấp 
nguồn ngân quỹ khẩn cấp ngắn hạn cho các hộ gia đình thuê nhà có nguy cơ 
trở thành người vô gia cư; (b) cung cấp hỗ trợ thu nhập cho người cao tuổi và 
người khuyết tật gặp rủi ro phải chịu gánh nặng tiền thuê nhà; (c) cung cấp các 
dịch vụ tiếp cận, giáo dục và hướng dẫn cho người thuê nhà; (d) cung cấp các 
dịch vụ pháp lý cho người thuê nhà trong các Hộ Gia Đình Thu Nhập Thấp Hơn 
bị đe dọa đuổi ra khỏi nhà; và (e) giám sát, thực thi cũng như thông báo cho 
người thuê nhà về các biện pháp bảo vệ chống lại sự quấy rối dành cho người 
thuê nhà của Thành Phố.

r. Sáng kiến này sẽ tăng cường phát triển và duy trì nhà ở giá cả phải chăng cho 
những người thuộc các Hộ Gia Đình Thu Nhập Thấp Hơn bằng cách: (a) Đầu tư 
vào các mô hình phát triển nhiều gia đình mới và các mô hình hiện có; (b) Xây dựng 
dựa trên các thủ tục thu mua nhà ở cho thuê của cộng đồng hoặc công cộng hiện 
có nhằm cung cấp khả năng chi trả dài hạn đồng thời trao cho cộng đồng và/hoặc 
khu vực công quyền sở hữu; (c) Đổi mới chiến lược xây dựng nhà ở nhấn mạnh 
khả năng chi trả lâu dài, sử dụng các chiến lược tài trợ sáng tạo, mở rộng phương 
thức sở hữu và sử dụng các công nghệ xây dựng tiên tiến hàng đầu; (d) Sử dụng 
ngân quỹ trợ cấp tiền thuê nhà dựa trên mức độ phát triển để giúp tạo ra các lựa 
chọn nhà ở giá cả phải chăng cho những Hộ Gia Đình Thu Nhập Cực Thấp và (e) 
Đảm bảo rằng nguồn ngân quỹ chương trình được đầu tư để không chỉ phát triển 
nhà ở giá cả phải chăng mà còn để thúc đẩy sự sáng tạo trong xây dựng và thiết 
lập mục tiêu dài hạn.

s. Các chương trình và chính sách được tài trợ thông qua sáng kiến này sẽ triển 
khai theo phương thức giúp giải quyết vấn đề phân biệt chủng tộc, xóa bỏ các thông 
lệ phân biệt chủng tộc, đồng thời thúc đẩy bình đẳng chủng tộc trong việc tiếp cận 
các cơ hội nhà ở, học tập và kinh tế.

t. Điều Khoản XXXIV của Hiến Pháp Tiểu Bang California (“Điều Khoản 
XXXIV”) quy định rằng mọi cơ quan công quyền của tiểu bang đều không được 
phép phát triển, xây dựng hoặc thu mua bất kỳ dự án nhà ở cho thuê giá cả phải 
chăng nào dưới mọi hình thức cho đến khi đa số đại cử tri đủ tiêu chuẩn của 
thành phố, thị trấn hoặc quận, tùy từng trường hợp, chủ yếu xoay quanh việc đề 
xuất phát triển, xây dựng hoặc thu mua dự án, biểu quyết về vấn đề này, đồng 
thời phê chuẩn cho dự án đó bằng cách bầu cho nó tại kỳ bầu cử được tổ chức 
theo các mục đích nêu trên, hoặc tại bất kỳ kỳ tổng tuyển cử hoặc kỳ bầu cử đặc 
biệt nào.

u. Thành Phố Los Angeles và các cư dân tại đây sẽ được hưởng lợi trực tiếp 
từ việc phát triển, xây dựng, thu mua và quản lý các căn hộ bổ sung cho các gia 
đình và hộ gia đình có thu nhập thấp.

v. Mục đích của các cử tri thông qua sáng kiến này là nhằm đảm bảo rằng tiền 
thuế thu được từ Thuế Giải Pháp Cho Nhà Ở và Tình Trạng Vô Gia Cư sẽ được sử 
dụng để tài trợ cho các mục đích như đã ấn định trong Chương Trình Nhà Ở LA.
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VẬY, dựa trên những nhận định nêu trên, người dân tuyên bố rằng Thành Phố 
Los Angeles cần áp dụng luật hiện hành trong tài liệu này để bảo vệ người thuê 
nhà, xây dựng và duy trì nhà ở giá cả phải chăng, cũng như ngăn chặn tình trạng 
vô gia cư.

ĐOẠN 2: Chương II, Điều Khoản 1.9 của Bộ Luật Thành Phố Los Angeles theo đây 
được tu chính như sau (với gạch ngang chỉ ra văn bản đã xóa và gạch dưới chỉ ra 
văn bản mới):

ĐOẠN 21.9.2. MỨC THUẾ ĐƯỢC ÁP DỤNG.

(a) Như vậy, sẽ áp dụng một khoản thuế ở mức $2.25 cho mỗi $500.00 hoặc một 
phần đối với mỗi chứng thư, văn bản thực thi luật pháp hoặc văn bản mà theo đó 
bất kỳ khu đất, diện tích đất hoặc bất động sản nào khác được bán trong Thành 
phố Los Angeles đều phải được cấp, chuyển nhượng, chuyển giao hoặc trao cho 
người mua, hay bất kỳ người nào khác, bởi sự chỉ đạo của chính đối tượng đó trong 
trường hợp tổng giá trị tiền lãi, tiền chuyển nhượng tài sản (không bao gồm giá trị 
của mọi quyền lưu giữ hay hạn chế tài sản nào hiện hành ngay tại thời điểm bán) 
vượt quá $100.00.

(b) Bên cạnh và tách biệt với bất kỳ loại thuế nào được áp dụng theo Tiểu Đoạn 
(a) của phần này, bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 năm 2023 sẽ áp dụng một loại thuế 
được gọi là “Thuế Giải Pháp Cho Nhà Ở và Tình Trạng Vô Gia Cư” đối với mỗi 
chứng thư, văn bản thực thi luật hoặc văn bản mà theo đó bất kỳ khu đất, diện 
tích đất hoặc bất động sản nào khác được bán trong Thành Phố Los Angeles 
đều phải được cấp, chuyển nhượng, chuyển giao hoặc trao cho người mua, hay 
bất kỳ người nào khác, bởi sự chỉ đạo của chính đối tượng đó, trong trường hợp 
tổng giá trị tiền lãi, tiền chuyển nhượng tài sản (bao gồm giá trị của mọi quyền 
lưu giữ hay hạn chế tài sản nào hiện hành ngay tại thời điểm bán) vượt quá:

(1) $5,000,000 nhưng nhỏ hơn $10,000,000, sẽ áp dụng mức thuế suất 4% 
tổng giá trị; hay

(2) $10,000,000 trở lên, sẽ áp dụng mức thuế suất 5,5% tổng giá trị.

(c) Giám Đốc Tài Chính của Thành Phố Los Angeles sẽ điều chỉnh tổng giá trị 
được ấn định trong Tiểu Đoạn (b) của đoạn này, vốn được điều chỉnh hàng năm 
dựa trên Chỉ Số Giá Tiêu Dùng Liên Kết của Sở Thống Kê Lao Động (C-CPI-U), 
theo các hướng dẫn và thủ tục mà người đó thiết lập trong Tiểu Đoạn (c) của 
Đoạn 21.9.11 tại Bộ Luật này.

ĐOẠN 21.9.11. NGHĨA VỤ CỦA BAN THƯ KÝ.

(a) Giám Đốc Tài Chính, với tư cách là Người Thu Thuế của Thành Phố Los Angeles 
sẽ được chỉ định là viên chức Thành Phố chịu trách nhiệm duy trì quan hệ với Quận 
Los Angeles nhằm mục đích quản lý thuế áp dụng theo điều khoản này, cũng như 
nhận và hạch toán các khoản tiền thu được theo đó.

(b) Nếu Quận Los Angeles không thu khoản thuế đến hạn, hoặc bất kỳ phần nào 
của khoản thuế đó theo điều khoản này, thì Giám Đốc Tài Chính sẽ có quyền và 
nghĩa vụ thực thi tất cả các quy định tại điều khoản. Trong trường hợp như vậy, 
các loại thuế Thành Phố của bất kỳ văn bản chịu thuế nào đều phải nộp trước 
khi lưu hồ sơ tại Quận Hạt Los Angeles và Giám đốc Tài chính có thể đưa ra 
đánh giá đối với các khoản thuế không phải thanh toán theo quy định tại Đoạn 
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21.16 của Bộ Luật này cũng như hoàn lại tiền theo quy định tại Đoạn 22.13 của 
Bộ Luật.

(c) Giám Đốc Tài Chính sẽ được ủy quyền và trao quyền phù hợp với luật pháp 
hiện hành và mục đích của điều khoản này, nhằm ban hành bất kỳ quy tắc và quy 
định nào cần thiết theo cách hợp lý để thực thi và quản lý điều khoản, bao gồm 
nhưng không giới hạn ở các quy tắc xác định rõ hơn thuật ngữ “bất động sản 
được bán” trong Đoạn 21.9.2 cũng như thiết lập các thủ tục để quản lý việc miễn 
thuế đối với các loại thuế được áp dụng theo điều khoản này. Giám đốc Tài chính 
phải cung cấp thông báo hợp lý trước ngày có hiệu lực của bất kỳ quy tắc hoặc 
quy định nào được ban hành theo đoạn này.

ĐOẠN 21.9.14. MIỄN TRỪ — TỔ CHỨC NHÀ Ở GIÁ CẢ PHẢI CHĂNG ĐỦ TIÊU 
CHUẨN.

Giải Pháp Thuế Cho Nhà Ở và Tình Trạng Vô Gia Cư được quy định trong Tiểu 
Đoạn (b) của Đoạn 21.9.2 trong Bộ Luật này sẽ không áp dụng đối với mọi chứng thư, 
văn bản thực thi pháp luật hoặc văn bản mà theo đó bất kỳ khu đất, diện tích đất hoặc 
bất động sản nào khác được bán trong Thành Phố Los Angeles đều phải được cấp, 
chuyển nhượng, chuyển giao hoặc trao cho người mua, hay bất kỳ người nào khác, 
bởi sự chỉ đạo của chính đối tượng đó nếu người chuyển nhượng là: (1) một tổ chức 
phi lợi nhuận theo như trong Bộ Luật Thuế Vụ Đoạn 501(c)(3); (2) Cộng Đồng Uỷ 
Thác Đất, theo định nghĩa trong Đoạn 22.618.2 của Bộ Luật Hành Chính Los Angeles; 
(3) Hợp Tác Xã Nhà Ở Giới Hạn Vốn Chủ Sở Hữu, theo định nghĩa của Bộ Luật Dân 
Sự California Đoạn 817; hoặc (4) công ty hợp danh hữu hạn hay công ty trách nhiệm 
hữu hạn mà theo đó, chỉ có các tập đoàn phi lợi nhuận thực sự, Cộng Đồng Uỷ Thác 
Đất và/hoặc Hợp Tác Xã Nhà Ở Giới Hạn Vốn Chủ Sở Hữu là thành viên hợp danh 
hoặc thành viên quản lý. Để đủ điều kiện được miễn trừ theo mục này, người chuyển 
nhượng hay một trong những đối tác hoặc thành viên của họ phải chứng minh lịch sử 
phát triển nhà ở giá cả phải chăng và/hoặc kinh nghiệm quản lý bất động sản nhà ở 
giá cả phải chăng, theo quy định của Bộ An Cư Los Angeles hoặc cơ quan kế nhiệm 
của nó thông qua thủ tục được Bộ An Cư Los Angeles hoặc cơ quan kế nhiệm của Bộ 
An Cư Los Angeles ban hành. Cộng Đồng Uỷ Thác Đất và Hợp Tác Xã Nhà Ở Giới 
Hạn Vốn Chủ Sở Hữu có thể đủ điều kiện để được miễn trừ theo tiểu đoạn này mà 
không cần chứng minh lịch sử phát triển nhà ở giá cả phải chăng và/hoặc kinh nghiệm 
quản lý bất động sản nhà ở giá cả phải chăng bằng cách (a) hợp tác với các tổ chức 
phi lợi nhuận có kinh nghiệm như Bộ An Cư Los Angeles, hoặc cơ quan kế nhiệm của 
nó, xác định các điều khoản đó một cách nhất quán với mục đích của Điều Khoản 9 
Chương 24 Mục 22 của Bộ Luật Hành Chính Los Angeles; hoặc (b) lưu lại văn bản 
giao ước về khả năng chi trả tại thời điểm mua phù hợp với Đoạn 22.618.3(d)(1)(i).b. 
của Bộ Luật Hành Chính Los Angeles.

ĐOẠN 21.9.15 CÁC TRƯỜNG HỢP MIỄN TRỪ KHÁC.

Giải Pháp Thuế Cho Nhà Ở và Tình Trạng Vô Gia Cư được quy định trong Tiểu 
Đoạn (b) của Đoạn 21.9.2 trong Bộ Luật này sẽ không áp dụng đối với mọi chứng thư, 
văn bản thực thi pháp luật hoặc văn bản mà theo đó bất kỳ khu đất, diện tích đất hoặc 
bất động sản nào khác được bán trong Thành Phố Los Angeles đều phải được cấp, 
chuyển nhượng, chuyển giao hoặc trao cho người mua, hay bất kỳ người nào khác, 
nếu đối tượng nhận chuyển nhượng là:

(a) một tổ chức phi lợi nhuận theo như trong Bộ Luật Thuế Vụ Đoạn 501(c)(3), đã 
nhận được Thư Xác Định Ban Đầu của Sở Thuế Vụ ít nhất mười năm trước khi 
mua và có tài sản dưới 1 tỷ USD;
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(b) Hoa Kỳ hoặc bất kỳ cơ quan hoặc phương tiện nào của mình, cũng như bất 
kỳ tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ, phân khu chính trị, cơ quan công cộng hay tổ 
chức công cộng liên bang, tiểu bang, địa phương nào khác; hoặc

(c) bất kỳ người chuyển nhượng nào khác được miễn trừ đánh thuế Thành 
Phố theo Hiến Pháp liên bang hoặc tiểu bang.

ĐOẠN 21.9.16. MIỄN TRỪ BỔ SUNG — DO HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ 
PHÊ CHUẨN.

Người dân của Thành Phố Los Angeles ủy quyền cho Hội Đồng Thành Phố ban 
hành các sắc lệnh, mà không cần thêm sự chấp thuận của cử tri, để miễn trừ từ Giải 
Pháp Thuế Cho Nhà Ở và Tình Trạng Vô Gia Cư được áp dụng tại Tiểu Đoạn (b) của 
Đoạn 21.9.2 theo điều khoản này, cho các tài sản do tổ chức phi lợi nhuận mua lại để 
xây dựng nhà ở giá cả phải chăng phục vụ người có thu nhập hạn chế, nếu Hội Đồng 
xác định các điều khoản đó nhất quán với các mục đích được nêu trong Điều Khoản 
9 Chương 24 Mục 22 của Bộ Luật Hành Chính Los Angeles.

ĐOẠN 3: Chương 192 mới được bổ sung vào Mục 5 của Bộ Luật Hành Chính 
Los Angeles, có nội dung như sau:

ĐOẠN 5.598.1. NGÂN QUỸ NHÀ Ở LA.

(a) Theo đây, một ngân quỹ ủy thác đặc biệt được gọi là Quỹ Nhà Ở LA sẽ được 
khởi tạo và thành lập trong Kho Bạc của Thành Phố Los Angeles để có thể gửi tiền 
cũng như sử dụng tất cả các khoản thuế thu được theo Tiểu Đoạn (b) của Đoạn 
21.9.2 trong Bộ Luật Thành Phố Los Angeles. Tiền trong Quỹ Nhà Ở LA sẽ được sử 
dụng riêng theo chương trình như đã ấn định tại Điều Khoản 9 Chương 24 Mục 22 
của Bộ Luật Hành Chính Los Angeles (Chương Trình Los Angeles Ngăn Chặn Tình 
Trạng Vô Gia Cư và Tài Trợ Nhà Ở Giá Cả Phải Chăng (“Nhà ở LA”)).

(b) Tất cả các khoản lãi tích lũy được từ tiền trong Quỹ Nhà Ở LA sẽ được ghi có 
và sử dụng cho các mục đích của Quỹ Nhà Ở LA. Số tiền tại Quỹ Nhà Ở LA chưa 
được sử dụng trong năm tài chánh sẽ không được chuyển về Quỹ Dự Phòng, mà 
sẽ vẫn ở trong Quỹ Nhà Ở LA.

(c) Bất kỳ khoản thu nào có được từ chương trình thông qua Chương Trình Nhà Ở 
LA, bao gồm nhưng không giới hạn ở mọi khoản như hoàn trả khoản vay, thuế thu 
hồi giá trị khấu hao hoặc lợi tức trên tài sản do Quỹ Nhà Ở LA tạo ra phải được gửi 
lại vào Quỹ Nhà Ở LA, và sẽ không được góp vào bất kỳ Quỹ Thành Phố nào khác 
hay được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác với những mục đích được mô 
tả trong Điều Khoản 9 Chương 24 Mục 22 của Bộ Luật Hành Chính Los Angeles.

(d) Quỹ Nhà Ở LA sẽ được điều hành bởi Tổng Giám Đốc Sở An Cư Los Angeles, 
hoặc bất kỳ cơ quan kế nhiệm nào (“Sở”), hay người được Tổng Giám Đốc chỉ 
định, theo đúng các quy định tại Điều Khoản 9 Chương 24 Mục 22 của Bộ Luật 
Hành Chính Los Angeles.

(e) Hội Đồng Thành Phố có thể ra sắc lệnh thành lập bất kỳ ngân quỹ bổ sung 
nào, hoặc các tài khoản trong ngân quỹ, nếu chúng cần thiết để thực hiện sáng 
kiến này và trang trải các khoản chi được mô tả trong Đoạn 22.618.3 của Bộ 
Luật.

ĐOẠN 4: Điều Khoản 9 mới được bổ sung vào Chương 24 Mục 22 của Bộ Luật 
Hành Chính Los Angeles, có nội dung như sau:
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ĐOẠN 22.618.1. MỤC ĐÍCH.

Các mục tiêu của Nhà Ở LA bao gồm:

(a) Cải thiện khả năng tiếp cận nhà ở giá cả phải chăng dài hạn cho các nhóm 
dân cư dễ gặp khó khăn, bao gồm nhưng không giới hạn ở người cao tuổi trong 
các Hộ Gia Đình Thu Nhập Thấp Hơn, người có tiền sử vô gia cư, người khuyết 
tật, cựu chiến binh, hộ gia đình đơn thân, thanh niên đang trong quá trình trưởng 
thành và nạn nhân của bạo lực gia đình.

(b) Giải quyết nhu cầu của cư dân Thành Phố đối với nhà ở giá cả phải chăng 
và bảo vệ người thuê nhà ở mỗi Khu Hội Đồng, phân bổ nhà ở giá cả phải chăng 
đáp ứng các mục tiêu Nhà Ở Hoàn Toàn Công Bằng, Phân Tích Nhu Cầu Nhà 
Ở và Đánh Giá Nhu Cầu Nhà Ở Theo Khu Vực.

(c) Ưu tiên kinh phí xây dựng nhà ở cho các nhóm Hộ Gia Đình Thu Nhập Cực 
Kỳ Thấp, Hộ Gia Đình Thu Nhập Cực Thấp, Hộ Gia Đình Thu Nhập Rất Thấp và 
Hộ Gia Đình Thu Nhập Thấp cũng như ưu tiên kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho 
nhóm Hộ Gia Đình Thu Nhập Cực Kỳ Thấp và Hộ Gia Đình Thu Nhập Cực Thấp.

(d) Xây dựng, xem xét và sửa đổi kế hoạch nhằm bồi đắp năng lực của các tổ 
chức có nơi làm việc tại và/hoặc phục vụ nhiều thành phần trong các Cộng Đồng 
Có Hoàn Cảnh Khó Khăn, đồng thời ưu tiên cũng như cho phép các tổ chức đó 
tham gia vào việc tiến hành thực hiện Nhà Ở LA.

(e) Tăng nguồn cung cấp nhà ở giá cả phải chăng gần các trạm phương tiện 
công cộng, bên cạnh đó, đảm bảo sự ổn định về nhà ở và bảo vệ người thuê 
trong các cộng đồng thường sử dụng phương tiện công cộng.

(f) Triển khai các chương trình và chính sách được tài trợ thông qua sáng kiến 
này theo phương thức giúp giải quyết vấn đề phân biệt chủng tộc, xóa bỏ các 
thông lệ phân biệt chủng tộc, đồng thời thúc đẩy bình đẳng chủng tộc trong việc 
tiếp cận các cơ hội nhà ở, học tập và kinh tế.

(g) Sử dụng đất công cộng để xây dựng nhà ở giá cả phải chăng thông qua 
chương trình này, bao gồm nhưng không giới hạn đối với đất chưa được sử 
dụng hết thuộc sở hữu của Thành Phố Los Angeles, Khu Cao Đẳng Cộng Đồng 
Los Angeles, Khu Học Chánh Thống Nhất Los Angeles, Cơ Quan Giao Thông 
Đô Thị Quận Los Angeles, hoặc các cơ quan chính phủ khác.

(h) Thành lập và cung cấp nguồn lực cho Ủy Ban Giám Sát Công Dân mà theo đó 
chịu trách nhiệm xem xét các mục tiêu này ba năm một lần cũng như thực hiện điều 
chỉnh đối với những hướng dẫn chương trình được thông qua tại Đoạn 22.618.6 (c) 
(1) của Bộ Luật này nếu cần để hoàn thành các mục tiêu nói trên.

(i) Thiết lập các chương trình và nguồn ngân quỹ mới bổ sung cho các chương 
trình và nguồn ngân quỹ hiện có của Thành Phố để xây dựng, duy trì và thu mua 
nhà ở giá cả phải chăng cũng như ngăn ngừa tình trạng vô gia cư.

(j) Đảm bảo rằng công việc xây dựng và cải tạo được thực hiện theo các tiêu 
chuẩn lao động như đã ấn định tại Đoạn 22.618.7.

ĐOẠN 22.618.2. CÁC ĐỊNH NGHĨA.

“Hộ Gia Đình Thu Nhập Cực Kỳ Thấp” được định nghĩa tương tự theo như Đoạn 
50063.5 của Bộ Luật An Toàn và Sức Khỏe California.
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“Hộ Gia Đình Thu Nhập Cực Thấp” được định nghĩa tương tự theo như Đoạn 
50106 của Bộ Luật An Toàn và Sức Khỏe California.

“Hộ Gia Đình Thu Nhập Rất Thấp” được định nghĩa tương tự theo như Đoạn 
50105 của Bộ Luật An Toàn và Sức Khỏe California.

“Hộ Gia Đình Thu Nhập Thấp” được định nghĩa là Hộ Gia Đình Thu Nhập Thấp 
Hơn nhưng có tổng thu nhập vượt quá mức tối đa đối với Hộ Gia Đình Thu Nhập 
Rất Thấp.

“Hộ Gia Đình Thu Nhập Thấp Hơn” được định nghĩa tương tự theo như Đoạn 
50079.5 của Bộ Luật An Toàn và Sức Khỏe California.

“Hộ Gia Đình Thu Nhập Trung Bình” được định nghĩa tương tự theo như thuật 
ngữ “Người và hộ gia đình có thu nhập trung bình” trong Đoạn 50093 (b) của Bộ 
Luật An Toàn và Sức Khỏe California.

“Nhà Ở Hoàn toàn Công Bằng” được định nghĩa tương tự theo như Đoạn 
8899.50 của Bộ Luật Chính Phủ California.

“Cộng Đồng Uỷ Thác Đất” được định nghĩa là một tập đoàn phi lợi nhuận theo định 
nghĩa trong Đoạn 501(c)(3) của Bộ Luật Thuế Vụ đáp ứng tất cả những điều sau: 
(I) Có mục đích chính là xây dựng và duy trì nơi ở có giá cả phải chăng dài hạn cho 
một hoặc nhiều gia đình; (II) Tất cả các ngôi nhà và căn hộ trên khu đất thuộc sở 
hữu của tập đoàn phi lợi nhuận được bán cho một chủ sở hữu đủ điều kiện để được 
sử dụng làm nơi ở chính của chủ sở hữu đó hoặc cho các Hộ Gia Đình Thu Nhập 
Thấp Hơn hay Hộ Gia Đình Thu Nhập Trung Bình thuê, hoặc được tập đoàn phi lợi 
nhuận sử dụng cho cùng một mục đích; (III) Khi một ngôi nhà hoặc căn hộ nằm trên 
khu đất thuộc sở hữu của tập đoàn phi lợi nhuận được bán cho một chủ sở hữu đủ 
tiêu chuẩn nghĩa là tập đoàn phi lợi nhuận sẽ cho phép chủ sở hữu có đủ điều kiện 
thu nhập thuê khu đất đó để sử dụng thuận tiện cho nhà ở hoặc căn hộ kèm điều 
khoản có thể gia hạn lên 99 năm.

“Cộng Đồng Có Hoàn Cảnh Khó Khăn” được định nghĩa tương tự theo như 
Đoạn 65302(h)(4)(A) của Bộ Luật Chính Phủ California.

“Hợp Tác Xã Nhà Ở Giới Hạn Vốn Chủ Sở Hữu” được định nghĩa tương tự theo 
như Đoạn 817 của Bộ Luật Dân Sự California.

“Khách Sạn Dạng Nhà Ở” được định nghĩa tương tự theo như Đoạn 50519(b)
(1) của Bộ Luật An Toàn và Sức Khỏe California.

ĐOẠN 22.618.3. CÁC CHƯƠNG TRÌNH NHÀ Ở LA.

(a) Phụ thuộc vào những quy định về ngân sách và tài chính của Hiến Chương 
Thành Phố Los Angeles, các khoản tiền trong Quỹ Nhà Ở LA, như đã ấn định trong 
Chương 192 Mục 5 của Bộ Luật này, sẽ được trích lập hàng năm hoặc bổ sung, 
theo các thủ tục ấn định tại Đoạn 22.618.4 của Bộ Luật, cũng như được sử dụng 
nhất quán với đoạn này (“Các Chương Trình Nhà Ở LA”).

(b)  Quản Lý Quỹ Nhà Ở LA. Không vượt quá 8% số tiền gửi vào Quỹ Nhà Ở 
LA hàng năm có thể được sử dụng để tuân thủ, thực hiện và quản lý (“Quản 
Lý Quỹ Nhà Ở LA”) theo như các mục được mô tả dưới đây, bao gồm nhưng 
không giới hạn ở việc thực thi các giao ước về khả năng chi trả liên quan đến 
các dự án của Chương Trình Nhà Ở LA, phối hợp với Giám Đốc Tài Chính cũng 
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như những ban ngành khác của Thành Phố, việc thu thuế theo Tiểu Đoạn (b) 
tại Đoạn 21.9.2 của Bộ Luật Thành Phố Los Angeles và hoàn trả bất kỳ khoản 
dư nào của khoản thuế đó. Không được thấp hơn 3% số tiền được phân bổ cho 
Cơ Quan Quản Lý Quỹ Nhà Ở LA hàng năm sẽ được chuyển cho nhân viên và 
trang trải các chi phí khác của Ủy Ban Giám Sát Công Dân Cư Trú Tại Nhà Ở 
LA như được mô tả trong Đoạn 22.618.6 của Bộ Luật này. Ngoài ra, chi phí thuê 
nhân viên, tiền lương và tiền thù lao được phân bổ cho Hội Đồng Người Thuê 
Nhà theo Đoạn 22.618.3(d)(2)(ii).d. của Bộ Luật này sẽ do Cơ Quan Quản Lý 
Quỹ Nhà Ở LA thanh toán. Hơn nữa, Sở có thể tài trợ cho việc đào tạo các quy 
trình và thủ tục liên quan đến hợp đồng lao động theo dự án, đồng thời có thể 
cung cấp dịch vụ quản lý hợp đồng lao động theo dự án cho các nhà thầu. Đối 
với mục đích của tiểu mục này, “thỏa thuận lao động theo dự án” sẽ được định 
nghĩa tương tự theo như Đoạn 2500(b)(1) tại Bộ Luật Hợp Đồng Công Cộng của 
California.

(c)  Để tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình, các khoản tiền của Cơ 
Quan Quản Lý Quỹ Nhà Ở LA sẽ được phân bổ để theo dõi và công bố công khai 
các báo cáo về việc thực hiện chương trình, bao gồm nhưng không giới hạn ở các 
khía cạnh sau: 1) số USD chi cho việc xây dựng và duy trì nhà ở trong suốt một 
năm, trong suốt nhiều năm, tổng hợp, cho mỗi dự án, cho mỗi căn hộ, và để phân 
tách cũng như đánh giá việc thực hiện chương trình thông qua Số Bưu Chính và 
Khu Hội Đồng; 2) tổng số người ở trong một năm, trong suốt nhiều năm, tổng hợp 
và thay đổi theo thời gian, trong mỗi dự án, trong mỗi căn hộ, kèm phân tách và có 
thể tìm kiếm theo chủng tộc, thành phần gia đình, khuynh hướng tính dục, tuổi tác, 
khả năng, và giới tính, cũng như theo vị trí và mức thu nhập, và 3) những cư dân 
được phục vụ bởi Chương Trình Ngăn Chặn Tình Trạng Vô Gia Cư trong suốt một 
năm, trong suốt nhiều năm, tổng hợp và thay đổi theo thời gian, theo Khu Hội Đồng, 
kèm phân tách và có thể tìm kiếm theo chủng tộc, thành phần gia đình, khuynh 
hướng tính dục, tuổi tác, khả năng và giới tính. Các ban ngành của Thành Phố sẽ 
công bố công khai, đồng thời cung cấp cho Ủy Ban Giám Sát thông tin về việc thực 
hiện Nhà Ở LA đang giúp thúc đẩy tiến độ đáp ứng việc thực hiện Phân Tích Nhu 
Cầu Nhà Ở, Đánh Giá Nhu Cầu Nhà Ở Khu Vực và Nhà Ở Công Bằng như thế nào.

(d) Các Chương trình-Quỹ Nhà Ở LA. Tất cả các khoản tiền được gửi vào Quỹ 
Nhà Ở LA hàng năm ngoài những khoản tiền được mô tả trong các Tiểu Đoạn 
(b) và (c) của đoạn này, nhưng trong mọi trường hợp, không được ít hơn 92% 
Quỹ Nhà Ở LA, sẽ được sử dụng cho các chương trình được quy định trong 
Đoạn 22.618.3(d)(1), được gọi là “Chương Trình Nhà Ở Giá Cả Phải Chăng” và 
Đoạn 22.618.3(d)(2), được gọi là “Chương Trình Ngăn Ngừa Tình Trạng Vô Gia 
Cư,” gọi chung là “Các Chương Trình-Quỹ Nhà Ở LA”. Các Chương Trình-Quỹ 
Nhà Ở LA sẽ được phân bổ như sau:

(1) Chương Trình Nhà Ở Giá Cả Phải Chăng. Bảy mươi phần trăm 
(70%) Chương Trình-Quỹ Nhà Ở LA sẽ được sử dụng cho Chương 
Trình Nhà Ở Giá Cả Phải Chăng như được mô tả trong tiểu mục này, 
đồng thời thực hiện theo kế hoạch chi tiêu đã được thông qua dựa 
trên Đoạn 22.618.4 của Bộ Luật này nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở 
giá cả phải chăng ở mỗi khu Hội Đồng Thành Phố.

(i) Việc chi ngân quỹ cho Chương Trình Nhà Ở Giá Cả Phải 
Chăng sẽ yêu cầu các dự án được tài trợ phải tuân thủ các điều 
kiện sau trong phạm vi tối đa có thể, đồng thời nhất quán với 
luật liên bang và tiểu bang:
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a. Khả năng chi trả. Tất cả các căn hộ trong một 
dự án được tài trợ phải có giá cả phải chăng và được 
các Hộ Gia Đình Thu Nhập Cực Kỳ Thấp, Hộ Gia 
Đình Thu Nhập Cực Thấp, Hộ Gia Đình Thu Nhập Rất 
Thấp và Hộ Gia Đình Thu Nhập Thấp sử dụng, ngoại 
trừ đáp ứng các điều kiện được cho phép tại Đoạn 
22.618.3(d)(1)(ii).b.4. và 22.618.3(d)(1)(ii).c.4. của Bộ 
Luật này. Sở sẽ áp dụng một chính sách nhằm ngăn 
chặn việc các hộ gia đình đủ điều kiện thuê căn hộ 
ban đầu phải di dời vì về sau vượt quá giới hạn thu 
nhập. Những hộ gia đình như vậy chỉ phải chi trả một 
khoản tiền thuê nhà tương xứng với mức thu nhập 
hiện tại của họ.

b. Các giao ước. Các chương trình được mô tả 
trong Đoạn 22.618.3(d)(1)(ii).a.-c của Bộ Luật này, bao 
gồm chương trình Chương Trình Nhà Ở Giá Cả Phải 
Chăng cho Nhiều Gia Đình, Các Mô Hình Thay Thế 
cho Chương Trình Nhà Ở Giá Cả Phải Chăng Dài Hạn, 
cũng như Chương Trình Thu Mua và Cải Tạo Nhà Ở 
Giá Cả Phải Chăng, nhằm mục đích cung cấp nhà ở 
chuyên dụng phù hợp túi tiền cho các hộ gia đình có 
các mức thu nhập tương ứng (ví dụ: Hộ Gia Đình Thu 
Nhập Cực Kỳ Thấp, Hộ Gia Đình Thu Nhập Cực Thấp, 
Hộ Gia Đình Thu Nhập Rất Thấp và Hộ Gia Đình Thu 
Nhập Thấp) đang cư trú trong các căn hộ, cho dù là 
chủ sở hữu hay người thuê nhà, có mức chi phí hoặc 
tiền thuê nhà không được vượt quá giá nhà ở phải 
chăng hoặc giá thuê hợp lý cho các hộ gia đình tại mức 
thu nhập như vậy. Mỗi bất động sản và mỗi căn hộ giá 
cả phải chăng được tài trợ theo Đoạn 22.618.3(d)(1)
(ii).a.-c. của Bộ Luật này phải thực hiện một giao ước 
bằng văn bản được Sở chấp nhận và lưu hồ sơ tại Văn 
Phòng Lưu Trữ Hồ Sơ của Quận Los Angeles, theo đó 
đáp ứng từng yêu cầu sau:

1. Mỗi căn hộ trong dự án chỉ được sử 
dụng làm nơi ở cho các hộ gia đình có mức 
thu nhập tương ứng.

2. Giá nhà ở hoặc tiền thuê căn hộ đó 
không được cao hơn giá nhà ở phải chăng 
hoặc giá thuê phải chăng theo mức thu 
nhập tương ứng.

3. Không được cho thuê hoặc cho thuê 
lại bất cứ căn hộ nào, ngoại trừ cho hộ gia 
đình có đủ khả năng chi trả nhưng không 
vượt quá khoản tiền thuê phải chăng dành 
riêng cho căn hộ đó.

4. Các tổ chức phi lợi nhuận hoặc Hợp 
Tác Xã Nhà Ở Giới Hạn Vốn Chủ Sở Hữu, 
bao gồm nhưng không giới hạn đối với các 
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tập đoàn nhà ở giá cả phải chăng và Cộng 
Đồng Ủy Thác Đất sẽ bị hạn chế mọi khả 
năng bán lại bất động sản cho thuê nào 
được tài trợ bởi sáng kiến này để đảm bảo 
việc tiếp tục sử dụng các căn hộ làm nhà ở 
giá cả phải chăng như được cung cấp trong 
đoạn này.

5. Trong trường hợp các căn hộ có chủ sở 
hữu, việc mua bán ban đầu và tất cả các 
lần bán lại đều sẽ bị hạn chế đối với những 
người mua có thu nhập hộ gia đình không 
vượt quá mức thu nhập dành riêng cho 
căn hộ đó và những người không trả được 
vượt mức nhà ở giá cả phải chăng ở mức 
thu nhập nêu trên; hoặc Hợp Tác Xã Nhà Ở 
Giới Hạn Vốn Chủ Sở Hữu hay các tổ chức 
tương tự cung cấp quyền sở hữu và khả 
năng chi trả dài hạn cho cư dân với mức khả 
năng chi trả trung bình cho các Hộ Gia Đình 
Thu Nhập Thấp Hơn, đồng thời cho phép 
không quá 20% số căn hộ được sở hữu và 
sử dụng với tỷ giá thị trường tự do. Các căn 
hộ sử dụng tỷ giá thị trường tự do sẽ không 
được dùng để tính khả năng chi trả trung 
bình của các căn hộ trong một dự án.

6. Các hạn chế về khả năng chi trả trong 
giao ước sẽ có thời hạn là vĩnh viễn, hoặc 
khoảng thời gian tối đa khác được luật hiện 
hành cho phép, ngoại trừ rằng một giao 
ước về khả năng chi trả có thời hạn cố định 
không dưới 55 năm sẽ chỉ được chấp nhận 
nếu cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu của 
các nguồn tài trợ khác.

7. Các hạn chế về khả năng chi trả sẽ 
được ưu tiên hơn đồng thời không phụ 
thuộc vào bất kỳ quyền cầm giữ, chứng từ 
ủy thác hay điều kiện, hạn chế nào được 
ghi nhận đối với tài sản, ngoại trừ mọi giao 
ước về khả năng chi trả liên quan đến sử 
dụng đất, chẳng hạn như bất kỳ thực thể 
nào đứng tên sở hữu tài sản hoặc căn hộ 
bằng việc tịch thu tài sản hoặc chứng thư 
ngăn ngừa tịch biên đều phải tuân theo các 
hạn chế về khả năng chi trả.

c. Thay Thế, Di Dời và Quyền Lần Đầu Từ Chối. 
Nguồn ngân quỹ được cung cấp trong Chương 
Trình Nhà Ở Giá Cả Phải Chăng sẽ phải tuân theo 
các điều kiện sau:
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1. Mọi quy trình phát triển trên bất kỳ bất 
động sản nào được tài trợ bao gồm một lô 
đất hoặc các lô đất hiện đang sử dụng cho 
mục đích cư trú, hoặc trong vòng năm năm 
trước khi nộp đơn xin tài trợ đã từng được 
sử dụng cho mục đích cư trú nhưng nay bị 
bỏ trống hoặc dỡ bỏ, phải tuân theo một giao 
ước, sắc lệnh được ghi lại hoặc luật hạn chế 
tiền thuê ở mức giá phải chăng đối với các 
Hộ Gia Đình Thu Nhập Thấp Hơn, phụ thuộc 
vào bất kỳ hình thức cho thuê hoặc kiểm soát 
giá nào khác thông qua việc thi hành hợp lệ 
quyền cảnh sát của tổ chức công cộng hoặc 
do các Hộ Gia Đình Thu Nhập Thấp Hơn sử 
dụng, sẽ tuân thủ các yêu cầu của Bộ Luật 
Chính Phủ California tại Đoạn 65915(c)(3), 
tuy nhiên, với điều kiện là bất kỳ căn hộ nào 
đang hoặc đã chịu hình thức cho thuê hoặc 
kiểm soát giá thông qua việc thi hành hợp lệ 
quyền cảnh sát của tổ chức công và được 
hộ gia đình có thu nhập trên Thu Nhập Thấp 
Hơn sử dụng sẽ được thay thế bằng các căn 
hộ có giá phải chăng và được các Hộ Gia 
Đình Thu Nhập Thấp Hơn ở. Hơn nữa, các 
căn hộ thay thế sẽ được cung cấp với giá 
thuê hợp lý hoặc nhà ở có giá phải chăng cho 
những người và gia đình có cùng mức thu 
nhập hoặc thấp hơn với những hộ gia đình 
đang ở đó, hay nếu các căn hộ đó đã bị bỏ 
trống hoặc phá dỡ, thì sẽ so với những hộ gia 
đình từng cư ngụ lúc trước, bao gồm các Hộ 
Gia Đình Có Thu Nhập Cực Kỳ Thấp, Cực 
Thấp, Rất Thấp và Thấp. Nếu không xác định 
được thu nhập của các hộ đang thuê, hoặc 
trước đây từng thuê, thì có thể bác bỏ rằng 
(a) Các Hộ Gia Đình Thu Nhập Cực Thấp, 
Rất Thấp và Thấp đã cư ngụ tại các căn hộ 
này cùng tỷ lệ với số hộ đi thuê mà các Hộ 
Gia Đình Có Thu Nhập Cực Thấp, Rất Thấp 
và Thấp có so với tất cả các hộ gia đình đi 
thuê trong Thành Phố, được xác định thông 
qua dữ liệu có sẵn mới nhất từ cơ sở dữ liệu 
Chiến Lược Về Khả Năng Chi Trả Nhà Ở 
Toàn Diện của Bộ An Cư và Phát Triển Đô 
Thị Hoa Kỳ, cũng như (b) tỷ lệ Hộ Gia Đình 
Thu Nhập Cực Kỳ Thấp bằng một nửa tỷ lệ 
Hộ Gia Đình Thu Nhập Cực Thấp.

2. Nếu những người cư ngụ hiện tại phải 
di dời, trong bất kỳ khoảng thời gian nào 
thì chủ đầu tư phải cung cấp cho họ các 
quyền lợi di dời theo Chương 16 (bắt đầu 
từ Đoạn 7260) Mục 7 thuộc Tiêu Đề 1 của 
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Bộ Luật Chính Phủ và Chương XV của Bộ 
Luật Thành Phố Los Angeles, bao gồm 
các quy định liên quan. Để thực hiện các 
quy định tại Chương 16 Mục 7 Tiêu đề 1 
của Bộ Luật Chính Phủ, và bên cạnh tất cả 
các nghĩa vụ tái định cư khác, chủ đầu tư 
cũng phải chuẩn bị một kế hoạch tái định 
cư, đồng thời Sở sẽ yêu cầu chủ đầu tư 
phải cung cấp kế hoạch cho người cư trú 
lựa chọn các địa điểm thay thế hợp lý có 
thể so sánh, được xác định cụ thể tại thời 
điểm đề nghị, đồng thời đủ tiêu chuẩn và 
phù hợp, cũng như giá cả phải chăng cho 
hộ gia đình.

3. Ngoài các lợi ích về việc tái định cư 
được mô tả ở trên, chủ đầu tư sẽ cung 
cấp quyền lần đầu từ chối đối với một căn 
hộ tương đương có sẵn trong quá trình 
phát triển nhà ở mới hoặc cải tạo lại. Đối 
với các Các Hộ Gia Đình Thu Nhập Thấp 
Hơn, căn hộ đó phải phù hợp với hộ gia 
đình kèm giá thuê phải chăng hoặc giá nhà 
ở phải chăng. Nếu có những người cư trú 
không đáp ứng đủ điều kiện của một hoặc 
nhiều nguồn tài trợ giúp phát triển nhà ở 
mới hoặc cải tạo lại, hay vì bất kỳ lý do nào 
khác mà không được ở tại các căn hộ trong 
chương trình phát triển nhà ở mới hoặc cải 
tạo lại, thì người cư trú đó sẽ được ưu tiên 
thuê hoặc mua nhà ở trong các dự án phát 
triển khác được tài trợ bởi Chương Trình 
Nhà Ở Giá Cả Phải Chăng. Sở sẽ giữ một 
danh sách những người cư trú phải di dời 
bởi việc phát triển đó và có thể thiết lập các 
quy tắc hợp lý để xác định thứ tự ưu tiên 
của những người được liệt kê.

4. Không có nội dung nào trong đoạn này 
nhằm vào việc cấm Hội Đồng Thành Phố 
thông qua các yêu cầu thay thế căn hộ, 
các yêu cầu hỗ trợ di dời, hoặc quyền lần 
đầu từ chối để bảo vệ những người cư trú 
phải di dời ở mức cao hơn so với các yêu 
cầu của đoạn này. Chỉ phục vụ riêng mục 
đích của Đoạn 22.618.3(d)(1)(i).c. nhằm 
điều chỉnh việc thay thế, di dời và quyền 
lần đầu từ chối, “giá thuê phải chăng” sẽ 
được định nghĩa tương tự như trong Đoạn 
50053 của Bộ Luật Sức Khỏe và An Toàn 
California, cũng như “giá nhà ở phải chăng” 
sẽ được định nghĩa tương tự như trong 
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Đoạn 50052.5 của Bộ Luật Sức Khỏe và 
An Toàn California.

d. Để đủ điều kiện nhận tài trợ từ Chương Trình Nhà 
Ở Giá Cả Phải Chăng, người nộp đơn phải chứng 
minh lịch sử phát triển nhà ở giá phải chăng và/hoặc 
kinh nghiệm quản lý tài sản nhà ở giá phải chăng 
được Sở định nghĩa theo điều khoản nhất quán với 
mục đích của bài điều khoản này. Cộng Đồng Uỷ Thác 
Đất và Hợp Tác Xã Nhà Ở Giới Hạn Vốn Chủ Sở Hữu 
có thể đủ điều kiện nhận tài trợ từ sáng kiến này mà 
không cần chứng minh lịch sử phát triển nhà ở giá cả 
phải chăng và/hoặc kinh nghiệm quản lý tài sản nhà 
ở giá cả phải chăng bằng cách (a) hợp tác với các tổ 
chức phi lợi nhuận có kinh nghiệm, hoặc (b) đưa ra 
bằng chứng năng lực của nhân viên đủ để quản lý và 
điều hành dự án nhà ở giá cả phải chăng được Sở 
công nhận và nhất quán với mục đích của Điều Khoản 
này.

(ii) Ngân quỹ Chương Trình Nhà Ở Giá Cả Phải Chăng sẽ 
được phân bổ theo các hạng mục sau, dựa trên kế hoạch chi 
tiêu được thông qua theo Đoạn 22.618.4 của Bộ Luật này:

a. Chương Trình Nhà Ở Giá Cả Phải Chăng Cho 
Nhiều Gia Đình: Hai mươi hai phẩy năm phần trăm 
(22,5%) của Chương Trình Quỹ Nhà Ở LA sẽ được 
phân bổ hàng năm để phát triển các dự án nhà ở 
hỗ trợ và/hoặc có giá phải chăng từ 40 căn trở lên 
cho những người có thu nhập đủ tiêu chuẩn kết hợp 
với các nguồn tài trợ nhà ở giá phải chăng khác của 
liên bang, tiểu bang và địa phương, chẳng hạn như 
Tín Dụng Thuế Nhà Ở Cho Người Thu nhập Thấp 
của liên bang và Tín Dụng Thuế Nhà Ở Cho Người 
Thu nhập Thấp của Tiểu bang, hay để trả gốc và 
lãi cho các khoản nợ phát sinh từ mục đích đó. Tỷ 
lệ phần trăm này có thể tăng lên đến tối đa là hai 
mươi lăm phần trăm (25%) của Chương trình Quỹ 
Nhà Ở hàng năm, sử dụng doanh thu vượt quá từ 
Quỹ Bình Ổn Chương Trình theo Đoạn 22.618.3(d)
(1)(ii).e. của Bộ Luật này. Tất cả các căn hộ phải 
tuân theo giao ước đáp ứng các yêu cầu của Đoạn 
22.618.3(d)(1)(i).b.

b. Các Mô Hình Thay Thế Cho Nhà Ở Giá Cả Phải 
Chăng Dài Hạn: Hai mươi hai phẩy năm phần trăm 
(22,5%) của Chương Trình Quỹ Nhà Ở LA sẽ được 
phân bổ hàng năm cho việc xây dựng các dự án cho 
thuê hoặc cho thuê hỗn hợp/mua nhà có hỗ trợ và 
giá rẻ từ 40 căn trở lên, hoặc để trả gốc và lãi cho 
các khoản nợ phát sinh từ mục đích đó. Các khoản 
tiền này cũng có thể được sử dụng để thu mua, cải 
tạo, tái sử dụng cho mục đích khác, cho thuê, duy trì 
và vận hành các dự án cho thuê hỗn hợp/mua nhà 
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có hỗ trợ và/hoặc giá phải chăng ở bất kỳ quy mô 
nào, hoặc để trả gốc và lãi cho các khoản nợ phát 
sinh từ mục đích đó. Tỷ lệ phần trăm này có thể tăng 
lên đến tối đa là hai mươi lăm phần trăm (25%) của 
Chương trình Quỹ Nhà Ở hàng năm, sử dụng doanh 
thu vượt quá từ Quỹ Bình Ổn Chương Trình theo 
Đoạn 22.618.3(d)(1)(ii).e. của Bộ Luật này. Khoản tài 
trợ này sẽ tuân theo các điều kiện sau:

1. Các căn hộ sẽ được phát triển bởi 
các đơn vị đủ điều kiện tài trợ theo Đoạn 
22.618.3(d)(1)(i).d. của Bộ Luật này. Các căn 
hộ sẽ được sở hữu và/hoặc quản lý bởi một 
tổ chức công cộng, cơ quan quản lý nhà ở 
địa phương, Cộng Đồng Uỷ Thác Đất, Hợp 
Tác Xã Nhà Ở Giới Hạn Vốn Chủ Sở Hữu 
hoặc một tổ chức phi lợi nhuận theo Bộ Luật 
Thuế Vụ Đoạn 501(c)(3), trong đó thể hiện 
lịch sử phát triển nhà ở giá phải chăng và/
hoặc kinh nghiệm quản lý tài sản nhà ở giá 
phải chăng theo quy trình mà Sở công nhận. 
Cộng Đồng Uỷ Thác Đất hoặc Hợp Tác Xã 
Nhà Ở Giới Hạn Vốn Chủ Sở Hữu không có 
lịch sử phát triển nhà ở giá cả phải chăng và/
hoặc kinh nghiệm quản lý tài sản nhà ở giá 
phải chăng có thể đủ điều kiện nhận tài trợ 
theo tiểu đoạn này bằng cách (a) hợp tác với 
một tổ chức phi lợi nhuận có kinh nghiệm 
được Sở công nhận và phù hợp với mục 
đích của Điều Khoản này, hoặc (b) đưa ra 
bằng chứng năng lực của nhân viên đủ để 
quản lý và điều hành dự án nhà ở giá phải 
chăng được Sở công nhận và nhất quán với 
mục đích của Điều Khoản này.

2. Một dự án có thể phù hợp với nhiều 
loại thu nhập hộ gia đình bao gồm Hộ Gia 
Đình Thu Nhập Cực Kỳ Thấp, Hộ Gia Đình 
Thu Nhập Cực Thấp, Hộ Gia Đình Thu 
Nhập Rất Thấp và Hộ Gia Đình Thu Nhập 
Thấp

3. Tối thiểu 20% căn hộ của dự án sẽ 
được dành cho các Hộ Gia Đình Thu Nhập 
Cực Kỳ Thấp và/hoặc Hộ Gia Đình Thu 
Nhập Cực Thấp.

4. Tất cả các căn hộ phải tuân theo 
giao ước đáp ứng các yêu cầu của Đoạn 
22.618.3(d)(1)(i).b., ngoại trừ các yêu cầu 
khác dựa trên tiêu chí do Sở thiết lập nhất 
quán với các mục đích của Điều Khoản này 
và chỉ dành để tăng sự ổn định tài chính 
cho các Hộ Gia Đình Thu Nhập Cực Kỳ 
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Thấp, Hộ Gia Đình Thu Nhập Cực Thấp, 
Hộ Gia Đình Thu Nhập Rất Thấp trong dự 
án, tối đa 20% số căn hộ có thể không bị 
giới hạn về mức thu nhập và tiền thuê.

5. Cư dân có quyền tham gia trực tiếp và 
đóng góp vào việc ra quyết định liên quan 
đến quá trình vận hành và quản lý dự án.

6. Nếu khả thi và được mong đợi, dự án 
sẽ bao gồm cả quyền sở hữu của cư dân, 
bao gồm nhưng không giới hạn đối với các 
Hợp Tác Xã Nhà Ở Giới Hạn Vốn Chủ Sở 
Hữu.

7. Nếu khả thi và được mong đợi, các dự 
án sẽ sử dụng đất công cộng.

c. Thu mua và Cải Tạo Nhà Ở Giá Cả Phải Chăng: 
Mười phần trăm (10%) Quỹ Chương Trình Nhà Ở 
LA hàng năm sẽ được phân bổ cho việc thu mua, 
duy trì, cải tạo, cho thuê hoặc vận hành nhà ở hiện 
có, bao gồm nhưng không giới hạn đối với các tài 
sản cho thuê được kiểm soát, Khách Sạn Dạng Nhà 
Ở, Nhà Phụ và Nhà Chia Ngăn, nếu hiện không có 
các giao ước yêu cầu khả năng chi trả hoặc các 
giao ước đó đã hết hạn trong vòng mười (10) năm 
kể từ khi bắt đầu dự án, được Sở công nhận có điều 
khoản nhất quán với mục đích của điều khoản này, 
hoặc để trả gốc và lãi cho các khoản nợ phát sinh từ 
mục đích kể trên, với những điều kiện sau:

1. Phần lớn các căn hộ của bất động sản 
phải được các Hộ Gia Đình Thu Nhập Thấp 
Hơn sử dụng sau khi thu mua, được xác 
định khi đa số người thuê nộp lại chứng 
thực cho thấy rằng thu nhập của họ bằng 
hoặc thấp hơn mức thu nhập thấp hơn theo 
quy tắc mà Sở xác định. Bất chấp những 
điều trên, ngân quỹ có thể được sử dụng 
để thu mua và cải tạo bất kỳ tài sản nào 
được dùng làm Khách Sạn Dạng Nhà Ở 
trong vòng năm năm trước khi nộp đơn xin 
tài trợ.

2. Các căn hộ sẽ được thu mua và quản lý 
bởi một tổ chức công cộng, cơ quan quản lý 
nhà ở địa phương, Cộng Đồng Ủy Thác Đất, 
Hợp Tác Xã Nhà Ở Giới Hạn Vốn Chủ Sở 
Hữu hoặc một tổ chức phi lợi nhuận theo Bộ 
Luật Thuế Vụ Đoạn 501(c)(3), trong đó thể 
hiện lịch sử phát triển nhà ở giá phải chăng 
và/hoặc kinh nghiệm quản lý tài sản nhà ở giá 
phải chăng theo quy trình mà Sở công nhận. 
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Một Cộng Đồng Uỷ Thác Đất hoặc Hợp Tác 
Xã Nhà Ở Giới Hạn Vốn Chủ Sở Hữu có thể 
đủ điều kiện để được cấp tài trợ bằng cách (a) 
hợp tác với một tổ chức phi lợi nhuận có kinh 
nghiệm được Sở công nhận, hoặc (b) đưa ra 
bằng chứng năng lực của nhân viên đủ để 
quản lý và điều hành dự án nhà ở giá phải 
chăng theo quy trình mà Sở công nhận.

3. Tất cả các căn hộ phải tuân theo 
giao ước đáp ứng các yêu cầu của Đoạn 
22.618.3(d)(1)(i).b.

4. Bất chấp các điều khoản về khả năng chi 
trả như đã ấn định trong Đoạn 22.618.3(d)
(1)(i).a. và 22.618.3(d)(1)(i).b. của Bộ Luật 
này, những cư dân hiện sinh sống tại các 
khu bất động sản được mua theo chương 
trình Thu Mua và Cải Tạo Nhà Ở Giá Cả 
Phải Chăng này sẽ không bị di dời, ngay cả 
khi thu nhập của họ vượt quá giới hạn của 
Hộ Gia Đình Thu Nhập Thấp Hơn hoặc bất 
kỳ giới hạn thu nhập thấp hơn nào được đặt 
ra cho một căn hộ. Các dự án phải đạt 100% 
tỷ lệ được các Hộ Gia Đình Thu Nhập Thấp 
Hơn sử dụng (hoặc bất kỳ giới hạn thu nhập 
thấp hơn nào cụ thể theo dự án) theo thời 
gian thông qua chỉ tiêu của căn hộ.

5. Thông qua quy trình mà Sở công nhận, 
đơn vị mua bất động sản phải đệ trình một 
kế hoạch thu hút cư dân tham gia vào việc 
quản lý và vận hành tòa nhà, có thể bao 
gồm kế hoạch về quyền sở hữu của người 
thuê như Hợp Tác Xã Nhà Ở Giới Hạn Vốn 
Chủ Sở Hữu. Sở sẽ hợp tác và tạo điều 
kiện thuận lợi cho các kế hoạch về quyền 
sở hữu của người thuê, đồng thời sẽ không 
áp đặt một cách bất hợp lý các yêu cầu 
ngăn cấm việc chuyển đổi quyền sở hữu 
đó.

6. Việc giải ngân dự án có thể dưới dạng 
tài trợ hoặc cho vay, nhưng sẽ không yêu 
cầu tận dụng các hình thức giải ngân bổ 
sung nếu nguồn ngân quỹ bổ sung đó làm 
cho bất kỳ điều kiện nào nêu trong tiểu 
đoạn này không khả thi hoặc nếu việc giải 
ngân không bao gồm khả năng chuyển đổi 
tài sản sang quyền sở hữu của người thuê 
trong tương lai.

7. Ngân quỹ có thể được sử dụng để 
mua, lắp đặt, xây dựng hoặc cải tạo nhà 

56 *VI56*



TXT1-19-VI THÁNG 11 NĂM 2022

ở, bao gồm Nhà Phụ (“ADU”) và Nhà Chia 
Ngăn (“JDU”), miễn là tất cả các ADU và 
JDU đều được sử dụng làm nhà cho thuê 
hoặc bán với giá phải chăng. Sở có thể xác 
minh việc sử dụng ADU và JDU được đề 
cập trong điều khoản này vào từng thời 
điểm.

8. Sở sẽ tạo điều kiện cho việc sử dụng 
ngân quỹ từ chương trình Thu Mua và Cải 
Tạo Nhà Ở Giá Cả Phải Chăng này để 
đưa ra đề nghị mua nhà ở được hỗ trợ xây 
dựng cần thiết để cung cấp cho các pháp 
nhân đủ điều kiện cơ hội mua theo Bộ Luật 
Chính Quyền California Đoạn 65863.11 
bằng việc hành động trong thời hạn được 
thiết lập bởi luật đó.

d. Cơ Hội Sở Hữu Nhà, Năng Lực Xây Dựng và Hỗ 
Trợ Hoạt Động: Mười phần trăm (10%) của Chương 
Trình-Ngân Quỹ LA cho Nhà Ở hàng năm sẽ được 
phân bổ cho: (1) hỗ trợ gia đình đơn và Cơ Hội Sở 
Hữu Nhà hợp tác, bao gồm nhưng không giới hạn ở 
hỗ trợ trả trước, đồng sở hữu nhà, và giải ngân trước 
khi phát triển liên quan đến việc tạo ra nhà ở đó; (2) 
giải ngân cho Xây Dựng Năng Lực cho Cộng Đồng 
Uỷ Thác Đất và các tổ chức khác đóng vai trò lãnh 
đạo đại diện từ các Cộng Đồng Có Hoàn Cảnh Khó 
Khăn và tạo điều kiện cho người thuê được sở hữu; 
và (3) cung cấp Hỗ Trợ Hoạt Động dài hạn hỗ trợ 
xây dựng mới, thu mua và/hoặc cải tạo nhà ở hiện 
có dưới hình thức trợ cấp cho thuê nhiều năm theo 
dự án, trợ cấp hoạt động hoặc trợ cấp dịch vụ. Hỗ 
Trợ Hoạt Động sẽ ưu tiên các dự án xây dựng nhà 
ở cho Các Hộ Gia Đình Thu Nhập Rất Thấp và/hoặc 
Các Hộ Gia Đình Thu Nhập Cực Thấp; và các dự án 
sẽ duy trì quyền sở hữu phi lợi nhuận, quyền quản 
lý của Cộng Đồng Uỷ Thác Đất và/hoặc quyền đồng 
sở hữu của người thuê. Trong mọi trường hợp, giải 
ngân cho Hỗ Trợ Hoạt Động dựa trên dự án sẽ không 
dưới năm mươi phần trăm (50%) mức phân bổ dành 
cho Cơ Hội Sở Hữu Nhà, Năng Lực Xây Dựng và Hỗ 
Trợ Hoạt Động, cũng như giải ngân cho Năng Lực 
Xây Dựng sẽ không dưới mười phần trăm (10%) mức 
phân bổ cho Cơ Hội Sở Hữu Nhà, Năng Lực Xây 
Dựng và Hỗ Trợ Hoạt Động.

e. Chương Trình Quỹ Ổn Định: Năm phần trăm 
(5%) của các Chương Trình-Quỹ Nhà Ở LA hàng 
năm sẽ được phân bổ để giải quyết các khoản thiếu 
hụt doanh thu định kỳ cho các Chương Trình Nhà Ở 
Giá Cả Phải Chăng LA và Phòng Ngừa Tình Trạng 
Vô Gia Cư đòi hỏi một nguồn thu nhất quán, theo 
khuyến cáo của Bộ và Ủy Ban Giám Sát và phải 
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được phê chuẩn của Hội Đồng Thành Phố, để đưa 
vào Hỗ Trợ Hoạt Động dựa trên dự án, Hỗ Trợ Thu 
Nhập cho Người Cao Niên và Người Khuyết Tật Phải 
Trả Tiền Thuê Nhà, Ngăn Chặn Trục Xuất, và các 
chương trình Tiếp Cận & Giáo Dục cho Người Thuê, 
vì những thuật ngữ đó được sử dụng trong đoạn này. 
Khi số dư của Chương Trình Quỹ Ổn Định đạt đến 
hai trăm triệu đô la ($200 triệu), số tiền doanh thu 
vượt quá sẽ được chia đều và bổ sung cho chương 
trình Nhà Ở Giá Cả Phải Chăng cho Gia Đình Nhiều 
Hộ trong Đoạn 22.618.3(d)(1)(ii).a. và các Mô Hình 
Thay Thế cho chương trình Nhà Ở Vĩnh Viễn Giá 
Cả Phải Chăng tại Đoạn 22.618.3(d)(1)(ii).b. của 
Bộ Luật này. Nếu Chương Trình Quỹ Ổn Định giảm 
xuống dưới hai trăm triệu đô la ($200 triệu), quỹ sẽ 
được hoàn lại số tiền đó trước khi có thể tiếp tục hỗ 
trợ cho hai chương trình nhà ở giá phải chăng này.

(iii) Trong phạm vi chi tiêu bất kỳ khoản tiền nào từ Quỹ Nhà Ở 
LA mà đưa đến hoặc đóng góp vào việc phát triển, xây dựng 
hoặc thu mua các dự án nhà ở cho thuê giá thấp ở Thành Phố 
Los Angeles của các cơ quan công quyền, việc phát triển, xây 
dựng hoặc thu mua theo đây được Người Dân Los Angeles 
ủy quyền, đã được đa số đại cử tri đủ tiêu chuẩn của Thành 
Phố chấp thuận và với ủy quyền đó đã cấu thành chấp thuận 
theo yêu cầu của Điều Khoản XXXIV ở Hiến Pháp California. 
Việc phát triển, xây dựng và/hoặc thu mua các nhà ở cho thuê 
giá thấp được ủy quyền theo đoạn này sẽ bổ sung cho bất 
kỳ ủy quyền nào khác đối với việc phát triển, xây dựng và/
hoặc thu mua nhà ở đó của cử tri Thành Phố trước hoặc sau 
khi thông qua đoạn này. Đoạn này không hạn chế hoặc giới 
hạn thẩm quyền của Thành Phố trong việc phát triển hoặc hỗ 
trợ phát triển nhà ở không phụ thuộc vào Điều Khoản XXXIV. 
Đoạn 22.618.3(d)(1)(iii) này sẽ được giải thích để tối đa hóa 
việc xây dựng và thu mua nhà ở giá cả phải chăng. Như được 
sử dụng trong Đoạn 22.618.3(d)(1)(iii) này, các thuật ngữ “tổ 
chức công cộng”, “phát triển”, “xây dựng”, “thu mua” và “các 
dự án nhà ở cho thuê giá thấp” sẽ được giải thích theo Điều 
Khoản XXXIV của Hiến Pháp California, Bộ Luật An Toàn và 
Sức Khỏe California Phần 37000 và tiếp theo, và bất kỳ luật 
kế thừa nào theo đó.

(iv) Sở sẽ có thẩm quyền phê chuẩn giải ngân từ năm mươi 
triệu đô la ($50 triệu) trở xuống lấy từ Chương Trình Quỹ 
Nhà Ở LA cho bất kỳ dự án nào đủ điều kiện thuộc Chương 
Trình Nhà Ở Giá Cả Phải Chăng mà không cần Hội Đồng 
xem xét thêm. Phê chuẩn đó của Sở phải phù hợp với các 
hướng dẫn được thông qua theo Đoạn 22.618.6(c)(1) của 
Bộ Luật này. Giải ngân cho bất kỳ dự án Chương Trình Nhà 
Ở Giá Cả Phải Chăng cụ thể nào trên năm mươi triệu đô la 
($50 triệu) sẽ cần được Hội Đồng Thành Phố xem xét và 
phê chuẩn.
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(2) Chương Trình Ngăn Ngừa Tình Trạng Vô Gia Cư. Ba mươi phần 
trăm (30%) Chương Trình-Quỹ Nhà Ở LA sẽ được sử dụng cho 
Chương Trình Ngăn Ngừa Tình Trạng Vô Gia Cư như được mô tả 
trong tiểu mục này, đồng thời thực hiện theo kế hoạch chi tiêu đã được 
thông qua dựa trên Đoạn 22.618.4 của Bộ Luật này:

(i)  Hỗ Trợ Thu Nhập và Tiền Thuê Ngắn Hạn cho Những 
Người Thuê Dễ Gặp Khó Khăn.

a. Hỗ Trợ Khẩn Cấp Ngắn Hạn. Năm phần trăm 
(5%) của Chương trình-Quỹ Nhà Ở LA sẽ được 
phân bổ hàng năm để giải ngân khẩn cấp ngắn hạn 
cho các hộ gia đình thuê nhà có nguy cơ rơi vào tình 
trạng vô gia cư. Các quỹ sẽ giúp ổn định cho những 
người thuê nhà thu nhập thấp có nguy cơ mất nhà 
ở do những cú sốc kinh tế xảy ra một lần và có thể 
trang trải toàn bộ tiền thuê trong thời gian ngắn lên 
đến 6 tháng. Các Hộ Gia Đình Thu Nhập Thấp Hơn 
sẽ được ưu tiên nhận hỗ trợ.

b. Hỗ Trợ Thu Nhập cho Người Cao Niên và 
Người Khuyết Tật Phải Trả Tiền Thuê Nhà. Mười 
phần trăm (10%) của Chương trình-Quỹ Nhà Ở LA 
sẽ được phân bổ hàng năm để cung cấp hỗ trợ thu 
nhập được đề ra để hỗ trợ các Hộ Gia Đình Thu 
Nhập Cực Kỳ Thấp, Thu Nhập Cực Thấp, Thu Nhập 
Rất Thấp có người cao niên (từ 65 tuổi trở lên) và/
hoặc những người khuyết tật có nguy cơ rơi vào tình 
trạng vô gia cư vì gánh nặng tiền thuê nhà không bị 
di dời khỏi nơi ở của họ.

(ii) Giáo Dục Về Quyền Của Người Thuê, Hội Đồng Người 
Thuê, Dịch Vụ Điều Hướng và Ngăn Ngừa Trục Xuất.

a. Phòng Chống/Ngăn Ngừa Tình Trạng Vô Gia 
cư. Mười phần trăm (10%) của Chương trình-Quỹ 
Nhà Ở LA sẽ được phân bổ hàng năm để giải ngân 
cho chương trình quyền được tư vấn nhằm cung cấp 
các dịch vụ pháp lý liên quan đến nhà ở cho những 
người thuê nhà thuộc Hộ Gia Đình Thu Nhập Thấp 
Hơn bị đe dọa trục xuất khỏi nhà.

b. Tiếp Cận và Giáo Dục Người Thuê. Hai phần 
trăm (2%) của Chương trình-Quỹ Nhà Ở LA sẽ 
được phân bổ hàng năm để cung cấp dịch vụ tiếp 
cận, giáo dục và dẫn dắt người thuê, bao gồm 
nhưng không giới hạn ở việc cung cấp thông tin về 
các quyền của người thuê và Chương Trình Ngăn 
Ngừa Tình Trạng Vô Gia Cư. Dịch vụ tiếp cận, giáo 
dục và dẫn dắt có thể bao gồm gửi thư hàng loạt, 
tiếp thị nhắm mục tiêu, trực quan hóa dữ liệu và các 
trang web công cộng.
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c. Các Biện Pháp Bảo Vệ Người Thuê Không bị 
Quấy Rối. Ba phần trăm (3%) của Chương trình-Quỹ 
Nhà Ở LA sẽ được phân bổ hàng năm để giải ngân 
cho các tổ chức phi lợi nhuận và các dịch vụ của 
Thành Phố phục vụ cho công tác theo dõi và thực 
thi các biện pháp bảo vệ người thuê không bị quấy 
rối và các quyền khác của người thuê, đồng thời để 
thông báo cho người thuê về những biện pháp bảo 
vệ đó và hỗ trợ họ thực hiện các quyền của họ. Ít 
nhất ba mươi phần trăm (30%) kinh phí dành cho 
Các Biện Pháp Bảo Vệ Người Thuê Không bị Quấy 
Rối sẽ giải ngân cho các chương trình do các tổ chức 
phi lợi nhuận chủ trì.

d. Hội Đồng Người Thuê. Sở sẽ thành lập Hội Đồng 
Người Thuê, họp ít nhất là hàng quý để giám sát và 
tư vấn cho Sở về việc thực hiện các biện pháp bảo 
vệ người thuê và phát triển các chiến lược để giải 
quyết các vi phạm Đạo Luật Nhà Ở Công Bằng và 
vi phạm quyền của người thuê theo luật liên bang, 
tiểu bang và địa phương. Hội Đồng Người Thuê sẽ 
gồm có những người thuê hoặc những người hiện 
đang vô gia cư sống ở Thành Phố. Hội Đồng sẽ gồm 
một người thuê hoặc người hiện đang vô gia cư từ 
mỗi Khu Hội Đồng Thành Phố. Việc bổ nhiệm vào Hội 
Đồng Người Thuê sẽ tuân theo quy trình bổ nhiệm 
vào Ủy Ban Giám Sát, như được mô tả trong Đoạn 
22.618.6 của Bộ Luật này. Hội Đồng Thành Phố sẽ 
tìm cách đảm bảo có sự đại diện đa dạng trong Hội 
Đồng Người Thuê liên quan đến mức thu nhập, tình 
trạng nhà ở, chủng tộc, nhận dạng giới tính, khuynh 
hướng tình dục, nguồn gốc quốc gia, tình trạng nhập 
cư, nguồn thu nhập, tôn giáo, tuổi tác, khuyết tật, tình 
trạng gia đình và ngôn ngữ chính. Hội Đồng Người 
Thuê sẽ được trao quyền để nhận báo cáo về việc 
thực hiện các chương trình tiền thuê nhà, chủ nhà từ 
chối tham gia các chương trình hỗ trợ tiền thuê, cũng 
như dữ liệu về hành vi quấy rối và trục xuất người 
thuê, đồng thời có thể đưa ra các đề xuất cho Ủy Ban 
Giám Sát, Sở và Hội Đồng Thành Phố để giảm trục 
xuất và di dời cũng như tăng khả năng tiếp cận các 
dịch vụ pháp lý đối với người thuê. Các Ủy Viên Hội 
Đồng Người Thuê sẽ được trả thù lao không dưới 
$150 cho mỗi cuộc họp tham dự. Các ủy viên có thể 
khước từ khoản thù lao.

ĐOẠN 22.618.4 KẾ HOẠCH CHI TIÊU.

(a) Năm chương trình của Quỹ Nhà Ở LA sẽ diễn ra đồng thời với Năm Tài 
Chánh của Thành Phố, từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 30 tháng 6.

(b) Từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 đến ngày 30 tháng 6 năm 2023, trước khi 
lập kế hoạch chi tiêu ban đầu, Sở có thể phải chịu các khoản chi lên đến năm 
trăm nghìn đô la ($500,000) lấy từ quỹ, sẽ được hoàn trả thông qua kế hoạch 
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chi tiêu cho Năm Tài chánh 2023-2024 để thành lập Quỹ Nhà Ở LA và Chương 
trình Nhà Ở LA, bao gồm việc thành lập Ủy Ban Giám Sát, như được đề cập 
trong Đoạn 22.618.6 và Hội Đồng Người Thuê, như được đề cập trong Đoạn 
22.618.3(d)(2)(ii).d.

(c)  Cho tới ngày 1 tháng 7 năm 2023 và trước ngày 1 tháng 7 của mỗi năm 
tiếp theo, Sở sẽ cung cấp cho Ủy Ban Giám Sát và Hội Đồng Thành Phố bản 
hạch toán các khoản thu của Chương trình Nhà Ở LA thu được trong năm tài 
chánh trước đó, theo loại chi tiêu. Sở cũng sẽ cung cấp cho Ủy Ban Giám Sát và 
Hội Đồng Thành Phố một kế hoạch chi tiêu cho năm tiếp theo, kế hoạch này sẽ 
tuân thủ các hướng dẫn chương trình được đưa ra theo Đoạn 22.618.6(c) của 
Bộ luật này ở mức tối đa có thể. Kế hoạch chi tiêu sẽ được phê duyệt theo cách 
thức do pháp luật quy định và phù hợp với mục đích của điều khoản này.

(d) Mỗi kế hoạch chi tiêu hàng năm mà Sở chuẩn bị theo Tiểu Đoạn (c) của 
đoạn này sẽ dự kiến các khoản thu và chi cho ít nhất ba (3) năm. Ngoại trừ 
Chương Trình Quỹ Ổn Định theo Đoạn 22.618.3(d)(1)(ii).e của Bộ Luật này, các 
khoản tiền trong mỗi Quỹ được thiết lập theo điều khoản này phải được giao phó 
trong vòng ba (3) năm kể từ khi nhận và được chi tiêu trong vòng năm (5) năm 
kể từ ngày nhận tiền, ngoại trừ giải ngân cho Các Mô Hình Thay Thế cho Nhà Ở 
Vĩnh Viễn Giá Cả Phải Chăng theo Đoạn 22.618.3(d)(1)(ii).b., sẽ được giao phó 
trong vòng năm (5) năm và được chi tiêu trong vòng bảy (7) năm kể từ khi nhận 
tiền.

ĐOẠN 22.618.5 PHÂN BỔ LẠI QUỸ.

Các quỹ có thể được phân bổ lại định kỳ để đáp ứng các nhu cầu và cơ hội thay 
đổi như sau:

(a) Tối đa mười phần trăm (10%) giải ngân cho mỗi hạng mục chi tiêu trong 
Đoạn 22.618.3(d) có thể được phân bổ để sử dụng cho các hạng mục chi tiêu 
khác trong cùng năm tài chánh.

(b) Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2033 và mỗi năm thứ mười sau đó, Ủy Ban 
Giám Sát Công Dân Cư Trú Tại Nhà Ở LA có thể đưa ra các khuyến nghị đối 
với và Hội Đồng Thành Phố có thể phê duyệt, những thay đổi vĩnh viễn đối với 
các hạng mục chi tiêu nêu trong Đoạn 22.618.3 (d), với điều kiện là không có 
hạng mục chi tiêu nào sẽ nhận được dưới 75% mức tiền đã đưa ra trong thập 
kỷ trước.

(c) Việc phân bổ lại theo các Tiểu Đoạn (a) và (b) của đoạn này phải được đề 
xuất bởi Ủy Ban Giám Sát Công Dân Cư Trú Tại Nhà Ở LA và được Hội Đồng 
Thành Phố phê duyệt.

(d) Hội Đồng Thành Phố có thể từ chối đề xuất của Ủy Ban Giám Sát Công Dân 
Cư Trú Tại Nhà Ở LA hoặc phân bổ lại giải ngân từ hạng mục này sang hạng 
mục khác như Ủy Ban Giám Sát đề xuất chỉ khi có kết luận bằng văn bản sau 
một phiên điều trần công khai được ghi nhận thỏa đáng rằng đó là hành động 
cần thiết để đạt được mục đích của điều khoản này.

ĐOẠN 22.618.6. ỦY BAN GIÁM SÁT CÔNG DÂN.

(a) Ủy Ban Giám Sát Công Dân Cư Trú Tại Nhà Ở LA (“Ủy Ban Giám Sát”) 
được thành lập theo đây. Cho tới ngày 28 tháng 2 năm 2023, nhóm ban đầu 
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gồm mười lăm (15) thành viên Ủy Ban Giám Sát sẽ được bổ nhiệm theo Đoạn 
22.618.6 này.

(b) Ủy Ban Giám Sát sẽ giúp đảm bảo Quỹ Nhà Ở LA và điều khoản này được 
thực hiện theo ngôn từ và mục đích của Điều khoản này và theo cách minh bạch 
và có trách nhiệm với các cư dân của Thành Phố. Ủy Ban Giám Sát sẽ theo 
dõi và kiểm toán Quỹ; tư vấn cho Thị Trưởng, Sở và Hội Đồng Thành Phố về 
các ưu tiên và Hướng Dẫn Chương Trình được ủy quyền theo Tiểu Mục (c)(1) 
của đoạn này; đưa ra các đề xuất với Sở, Thị Trưởng và Hội Đồng Thành Phố 
về việc trích tiền, Kế Hoạch Chi Tiêu, quản lý Quỹ Nhà Ở LA và việc thực hiện 
Chương Trình Nhà Ở LA.

(c) Ủy Ban Giám Sát sẽ có quyền:

(1) Triển khai các hướng dẫn về việc ưu tiên sử dụng Quỹ Nhà Ở LA 
(“Chương Trình Hướng Dẫn ”). Trong vòng 120 ngày kể từ khi có bất kỳ 
đề xuất nào như vậy, Hội Đồng Thành Phố có thể chấp nhận các hướng 
dẫn được đề xuất của Ủy Ban Giám Sát hoặc sửa đổi chúng cho phù hợp 
với mục đích của điều khoản này. Nếu Hội Đồng Thành Phố không hành 
động trong thời gian đó, những hướng dẫn đó sẽ được coi là đã được 
phê duyệt.

(2) Cho tới ngày 31 tháng 12 năm 2023 và mỗi ba năm sau đó, hoặc 
thường xuyên hơn nếu Ủy Ban Giám Sát thấy cần thiết, Ủy Ban sẽ tiến 
hành đánh giá nhu cầu liên quan đến tình trạng vô gia cư, khả năng chi 
trả nhà ở, các biện pháp bảo vệ người thuê và nhu cầu nhà ở của các 
nhóm dân cư dễ gặp khó khăn, bao gồm nhưng không giới hạn ở những 
người vô gia cư, người cao niên trong các Hộ Gia Đình Thu Nhập Thấp 
Hơn, người trước đây là người vô gia cư, người khuyết tật, cựu binh, hộ 
gia đình đơn thân, thanh niên đang trong quá trình trưởng thành, nạn 
nhân của bạo lực gia đình và các Hộ Gia Đình Thu Nhập Thấp Hơn. Bất 
kỳ đánh giá nhu cầu nào được thực hiện theo tiểu đoạn này, trong phạm 
vi dữ liệu sẵn có đó, sẽ bao gồm dữ liệu được phân tách theo chủng tộc, 
thành phần gia đình, khuynh hướng tình dục, tuổi, khuyết tật và giới tính.

(3) Hợp đồng với chuyên gia đánh giá hoặc nhà tư vấn của bên thứ ba 
để giúp thực hiện đánh giá nhu cầu nhà ở, đánh giá những thành công và 
thiếu sót trong chi tiêu Quỹ, và giám sát kiểm toán bên ngoài hàng năm 
đối với các khoản thu và chi của Quỹ Nhà Ở LA.

(4) Thúc đẩy và tạo điều kiện minh bạch trong việc quản lý các Chương 
Trình-Quỹ Nhà Ở LA để đảm bảo đó là Nhà Ở Hoàn Toàn Công Bằng. Điều 
này sẽ bao gồm việc giám sát và xem xét các báo cáo hàng năm hoặc 
thường xuyên hơn như Ủy Ban Giám Sát xác định theo yêu cầu của điều 
khoản này. Ủy Ban Giám Sát sẽ giám sát và/hoặc kiểm toán việc thực hiện 
Chương Trình Nhà Ở LA, bao gồm nhưng không giới hạn ở: (A) Khoản đô 
la tính tổng chi cho việc xây dựng và bảo quản nhà ở trong suốt một năm, 
trong suốt nhiều năm cho mỗi dự án, mỗi đơn vị nhà ở, và được phân tách 
theo Số Bưu Chính và Khu Hội Đồng; (B) tổng số người ở trong một năm, 
trong suốt nhiều năm và khi con số đó thay đổi theo thời gian, trong mỗi dự 
án, trong mỗi đơn vị, được phân tách và tìm kiếm theo chủng tộc, thành 
phần gia đình, khuynh hướng tình dục, tuổi, khả năng, và giới tính và theo 
vị trí và mức thu nhập (Hộ Gia Đình Thu Nhập Cực Kỳ Thấp, Hộ Gia Đình 
Thu Nhập Cực Thấp, Hộ Gia Đình Thu Nhập Rất Thấp, Hộ Gia Đình Thu 
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Nhập Thấp và Hộ Gia Đình Thu Nhập Trung Bình); và (C) tổng số cư dân 
được tham gia Chương Trình Ngăn Ngừa Tình Trạng Vô Gia Cư trong suốt 
một năm, trong suốt nhiều năm và khi con số đó thay đổi theo thời gian, 
theo Khu Vực Hội Đồng, và được phân tách và tìm kiếm theo chủng tộc, 
thành phần gia đình, khuynh hướng tình dục, tuổi, khả năng và giới tính.

(5) Ủy Ban Giám Sát sẽ được ủy quyền tổ chức các phiên điều trần công khai 
để điều tra và chia sẻ những phát hiện của mình với công chúng.

(6) Ủy Ban Giám Sát có thể yêu cầu báo cáo từ người quản lý chung của các 
sở trực thuộc Thành Phố, bao gồm nhưng không giới hạn ở Sở và các chủ 
tịch của ủy ban Hội Đồng Thành Phố, bao gồm nhưng không giới hạn ở Ủy 
Ban Nhà Ở. Ủy Ban Giám Sát sẽ có quyền truy cập vào tất cả thông tin liên 
quan đến công việc của mình và được ủy quyền nhận thông tin liên quan từ 
các đơn vị khác của Thành Phố theo yêu cầu ở điều khoản này, bao gồm 
thông tin liên quan đến Phân Tích Nhu Cầu Nhà Ở và việc thực hiện theo đó, 
tiến độ đối với việc phân bổ Đánh Giá Nhu Cầu Nhà Ở Khu Vực và tiến độ 
đối với Nhà Ở Hoàn Toàn Công bằng.

(7) Ủy Ban Giám Sát sẽ được ủy quyền để xác định và điều tra các xung 
đột lợi ích tiềm ẩn trong việc phân bổ và thực hiện giải ngân cũng như để 
công bố những phát hiện này cho công chúng.

(8) Để thúc đẩy tính minh bạch và trách nhiệm giải trình, Ủy Ban Giám Sát sẽ 
tổ chức họp thị chính hàng năm để báo cáo về tiến độ và những tồn tại của 
các Chương Trình-Quỹ Nhà Ở LA và lắng nghe ý kiến từ công chúng. Cuộc 
họp kiểu như vậy là ngoài các cuộc họp công khai khác theo quy định ở điều 
khoản này hoặc khi Ủy Ban Giám Sát cho là cần thiết.

(9) Thúc đẩy việc thực hiện các chương trình nhạy cảm về văn hóa do 
Quỹ Chương Trình Nhà Ở LA tài trợ.

(10) Dựa trên kết quả của việc đánh giá nhu cầu nhà ở, sự tuân thủ với 
Phân Tích Nhu Cầu Nhà Ở, tiến độ đối với việc phân bổ Đánh Giá Nhu 
Cầu Nhà Ở Khu Vực, và tiến độ đối với Nhà Ở Hoàn Toàn Công Bằng, 
Ủy Ban Giám Sát sẽ xem xét các chương trình và khoản chi và điều chỉnh 
Hướng Dẫn Chương Trình được đề cập trong Tiểu mục (c)(1) của đoạn 
này để đạt được các mục tiêu của điều khoản này ở mức tốt hơn, bao 
gồm việc đạt được các mục tiêu bình đẳng chủng tộc và đảo ngược các 
thực tiễn loại trừ, mở rộng nhà ở giá cả phải chăng vào tất cả các Khu 
Hội Đồng để đáp ứng nhu cầu và đảo ngược sự phân biệt cũng như ưu 
tiên giải ngân cho các chương trình tập trung vào Hộ Gia Đình Thu Nhập 
Cực Kỳ Thấp, Hộ Gia Đình Thu Nhập Cực Thấp, Hộ Gia Đình Thu Nhập 
Rất Thấp và Hộ Gia Đình Thu Nhập Thấp và ưu tiên trợ cấp tiền thuê nhà 
cho các Hộ Gia Đình Thu Nhập Cực Kỳ Thấp và Hộ Gia Đình Thu Nhập 
Cực Thấp.

(d) Thành Viên Ủy Ban Giám Sát.

(1) Ủy Ban Giám Sát sẽ có mười ba (13) thành viên có quyền biểu quyết 
và hai (2) thành viên cố vấn để hỗ trợ phát triển khả năng lãnh đạo của 
người trẻ tuổi.

(2) Các danh mục thành viên như sau:
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(i) Phát Triển, Duy Trì Nhà Ở & Tài Chính.

a. Ghế #1: Một người có ít nhất năm (5) năm kinh 
nghiệm đưa ra quyết định cấp cao đối với việc phát 
triển và duy trì nhà ở giá cả phải chăng phi lợi nhuận.

b. Ghế #2: Một người có ít nhất năm (5) năm kinh 
nghiệm quản lý và vận hành tài sản và bất động sản 
phi lợi nhuận, ưu tiên những người có kinh nghiệm 
trong các hoạt động quản lý có sự tham gia của người 
thuê hoặc quyền sở hữu của cư dân.

c. Ghế #3: Một người có ít nhất năm (5) năm kinh 
nghiệm trong lĩnh vực tài chính nhà ở (trái phiếu 
được miễn thuế, thuế, công việc tại cơ quan giải 
ngân, v.v.).

d. Ghế #4: Một người có ít nhất năm (5) năm kinh 
nghiệm là thành viên của liên đoàn lao động xây 
dựng tham gia vào việc phát triển lực lượng lao 
động, các chương trình học nghề và đàm phán về 
Thỏa Thuận Lao Động Dự Án cho các dự án nhà ở 
quy mô lớn.

e. Ghế #5: Một người có ít nhất năm (5) năm kinh 
nghiệm trong Cộng Đồng Uỷ Thác Đất phi lợi nhuận 
hoặc các công ty phát triển cộng đồng.

f. Ghế #6: Một người có ít nhất năm (5) năm kinh 
nghiệm trong lĩnh vực phát triển theo định hướng 
chuyển tiếp.

(ii) Bảo Vệ & Hỗ Trợ Người Cho Thuê.

a. Ghế #7: Một người có ít nhất năm (5) năm kinh 
nghiệm với tư cách là người tổ chức hoặc người 
ủng hộ quyền của người thuê làm việc tại một tổ 
chức dựa trên cộng đồng thay mặt cho người thuê 
trong các Hộ Gia Đình Thu Nhập Thấp Hơn.

b. Ghế #8: Một người có ít nhất năm (5) năm kinh 
nghiệm với tư cách là người tổ chức hoặc người 
ủng hộ làm việc tại một tổ chức dựa trên cộng đồng 
để giải quyết nhu cầu nhà ở của người cao niên và/
hoặc người khuyết tật.

c. Ghế #9: Một người có ít nhất năm (5) năm kinh 
nghiệm với tư cách là chuyên gia về quyền lợi của 
người thuê hoặc chuyên gia pháp lý nhà ở công bằng 
đại diện hoặc bênh vực cho người thuê.

(iii) Kinh Nghiệm & Chuyên Môn Thực Tế.

a. Ghế #10: Một cá nhân có ít nhất năm (5) năm 
kinh nghiệm làm người thuê trong một Hộ Gia Đình 

64 *VI64*



TXT1-27-VI THÁNG 11 NĂM 2022

Thu Nhập Thấp Hơn và/hoặc ít nhất một năm trải 
qua tình trạng vô gia cư.

b. Ghế #11: Một người có ít nhất năm (5) năm kinh 
nghiệm làm người thuê trong một Hộ Gia Đình Thu 
Nhập Thấp Hơn và/hoặc ít nhất một năm trải qua 
tình trạng vô gia cư.

c. Ghế #12: Một người có ít nhất năm (5) năm kinh 
nghiệm với tư cách là đại diện của liên đoàn lao động 
hoặc dịch vụ trong khu vực công cộng, các thành viên 
của họ đang phải vật lộn với chi phí nhà ở.

d. Ghế #13: Một người có ít nhất năm (5) năm kinh 
nghiệm với tư cách là nhà lãnh đạo cộng đồng hoặc 
một nhà tổ chức ủng hộ trung tâm việc làm và nhà ở 
giá cả phải chăng gần nơi vận chuyển chất lượng cao 
và xác định các phương án di chuyển liên quan đến 
việc xây dựng nhà ở giá cả phải chăng.

(iv) Thanh niên. Ghế # 14 và 15: Hai thành viên cố vấn, 
không biểu quyết của Ủy Ban Giám Sát sẽ là những cá nhân 
trong độ tuổi từ 16 đến 21.

(3) Điều Kiện Tham Gia.

(i) Thành viên của Ủy Ban Giám Sát phải cư trú tại Thành 
Phố Los Angeles.

(ii) Không người nào hiện đang làm công chức của Thành 
Phố, Quận, khu đặc biệt, Tiểu Bang hoặc Liên Bang làm 
thành viên Ủy Ban.

(iii) Bộ luật xung đột lợi ích địa phương của Thành Phố theo 
Đạo Luật Cải Cách Chính Trị theo đây được sửa đổi để yêu 
cầu các thành viên của Ủy Ban Giám Sát nộp báo cáo hàng 
năm về lợi ích kinh tế và nếu không thì phải tuân thủ các điều 
khoản về đạo đức và xung đột lợi ích của Đạo Luật đó.

(4) Bổ nhiệm.

(i) Các bổ nhiệm ban đầu: Nhân viên của Sở sẽ trình Thị 
Trưởng ít nhất ba ứng cử viên đủ tiêu chuẩn cho mỗi danh 
mục thành viên. Thị Trưởng sẽ bổ nhiệm các thành viên cho 
từng danh mục được liệt kê trong Tiểu mục (d)(2) của đoạn 
này, tùy vào phê chuẩn của Hội Đồng Thành Phố.

(ii) Các thành viên Ủy Ban Giám Sát sẽ phục vụ nhiệm kỳ 5 
năm. Tuy nhiên, các ghế 1, 2, 7, 10 và 11 sẽ có nhiệm kỳ ban 
đầu là ba năm; ghế 3, 4, 8, 12 và 14 sẽ có nhiệm kỳ ban đầu 
là hai năm; và ghế 5, 6, 9, 13 và 15 sẽ có nhiệm kỳ ban đầu 
là một năm. Các thành viên có thể được bổ nhiệm lại với số 
nhiệm kỳ không hạn chế theo quyết định của Thị Trưởng.

(iii) Các bổ nhiệm tiếp theo. Sau khi tuyển nhân viên của 
Ủy Ban Giám Sát, nhân viên của Ủy Ban sẽ đệ trình lên Thị 
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Trưởng ít nhất ba ứng viên đủ tiêu chuẩn cho mỗi vị trí tuyển 
dụng trong Ủy Ban. Thị Trưởng sẽ bổ nhiệm các thành viên, 
tùy vào phê duyệt của Hội Đồng Thành Phố.

(5) Từ chức; Không đủ tiêu chuẩn. Các thành viên của Ủy Ban Giám Sát 
có thể từ chức bất cứ lúc nào khỏi Ủy Ban Giám Sát khi có thông báo 
bằng văn bản được gửi đến Ủy Ban Giám Sát và Thị Trưởng. Thành viên 
Ủy Ban Giám Sát nắm giữ bất kỳ chức vụ công cộng không hợp lệ nào 
hoặc thành viên Ủy Ban có ý định đảm nhận chức vụ công cộng đó, bao 
gồm tuyên bố ứng cử theo Bộ Luật Chính Phủ California Đoạn 85200 
hoặc thành viên Ủy Ban Giám Sát di dời ra ngoài Thành Phố sẽ khiến 
thành viên đó không được tiếp tục phục vụ trong Ủy Ban Giám Sát sau 
khi Sở gửi thông báo về việc đó cho Ủy Ban Giám Sát.

(6) Căn Cứ để Bãi Nhiễm/Chấm Dứt. Các thành viên của Ủy Ban Giám 
Sát sẽ chỉ bị bãi nhiệm trước khi kết thúc nhiệm kỳ vì lý do. Nguyên nhân 
bao gồm: (i) vắng mặt nhiều hơn hai lần tại cuộc họp của Ủy Ban trong 
thời gian 12 tháng mà không được Ủy Ban cho phép; (ii) vắng mặt nhiều 
hơn ba lần tại các cuộc họp của Ủy Ban trong khoảng thời gian 12 tháng 
ngay cả khi được Ủy ban cho phép; (iii) không tham gia tích cực vào các 
cuộc họp, ủy ban, tiểu ban hoặc các dự án hay trách nhiệm của Ủy Ban 
Giám Sát; (iv) hành động trái với mục đích hoặc ngôn từ của dự luật sáng 
kiến đã được sắc lệnh này thông qua, bao gồm phản đối việc xây dựng 
hoặc duy trì nhà ở giá cả phải chăng; (v) làm gián đoạn các cuộc họp hoặc 
công việc của Ủy Ban Giám Sát hoặc không tuân thủ các quy tắc ứng xử 
đã được chấp nhận; (vi) không công bố xung đột lợi ích liên quan đến 
quyết định đang chờ xử lý trước Ủy Ban; và (vii) vi phạm luật điều chỉnh 
hành vi của Ủy Ban Giám Sát, bao gồm nhưng không giới hạn ở Đạo Luật 
Cải Cách Chính Trị năm 1975 và Đạo luật Ralph M. Brown.

(7) Công Bố và Từ Chối. Các thành viên của Ủy Ban Giám Sát phải công bố 
bất kỳ xung đột lợi ích nào, theo thực tế hoặc rõ ràng, theo quyết định của 
Ủy Ban Đạo Đức. Nếu một thành viên của Ủy Ban Giám Sát có lợi ích tài 
chính trực tiếp hoặc gián tiếp nhờ quyết định của Ủy Ban Giám Sát, họ phải 
tự rút lui khỏi lợi ích này và nộp Biểu mẫu 51 cho Ủy Ban Đạo Đức (Biểu 
Mẫu Thông Báo Từ Chối) hoặc bất kỳ biểu mẫu thay thế nào cho biểu mẫu 
đó. Nếu xung đột lợi ích được cáo buộc bởi một thành viên nào của Ủy Ban 
Giám Sát hoặc nhân viên Thành Phố, vấn đề sẽ được báo cáo cho Tổng 
Thanh Tra được đề cập trong Tiểu mục (g)(2) của đoạn này để điều tra và 
báo cáo lại cho Ủy Ban Giám Sát khi cần. Không có nội dung nào trong đoạn 
này sẽ thay đổi hoặc làm giảm bớt thẩm quyền của Ủy Ban Đạo Đức của 
Thành Phố.

(8) Chủ Tịch và Phó Chủ Tịch. Ủy Ban Giám Sát sẽ chọn trong số các 
thành viên của ủy ban một Chủ Tịch và Phó Chủ Tịch cho mỗi năm tài 
chánh. Các thành viên có thể giữ chức Chủ Tịch hoặc Phó Chủ Tịch trong 
tối đa ba năm tài chánh liên tiếp.

(e) Thù lao cho Thành Viên Ủy Ban. Các thành viên của Ủy Ban Giám Sát sẽ 
được trả thù lao cho việc tham dự cuộc họp không ít hơn $150 cho mỗi cuộc 
họp. Các ủy viên có thể khước từ khoản thù lao.
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(f) Các Cuộc Họp. Ủy Ban Giám Sát sẽ họp ít nhất sáu lần hàng năm, ngoại trừ 
năm tài chánh 2022-23, trong đó Ủy Ban Giám Sát sẽ họp ít nhất hai lần. Các 
tiểu ban sẽ họp khi Ủy Ban Giám Sát thấy cần thiết.

(g) Nhân sự. Thành phố sẽ cung cấp đầy đủ nhân sự chuyên trách cho Ủy Ban 
Giám Sát.

(1) Ủy Ban Giám Sát xác định nhu cầu nhân sự và nguồn lực của riêng 
ủy ban theo giới hạn của Cơ Quan Quản Lý Quỹ Nhà Ở LA nêu trong Tiểu 
Đoạn (b) của Đoạn 22.618.3 ở điều khoản này.

(2) Ủy Ban Giám Sát sẽ thuê một Tổng Thanh Tra làm nhân viên phụ 
trách chính của Ủy Ban Giám Sát. Tổng Thanh Tra có thể bị Hội Đồng 
Thành Phố bãi nhiễm vì lý do đủ để thải hồi theo Đoạn 1016 của Hiến 
Chương Thành Phố. Tổng Thanh Tra có quyền thuê hoặc sa thải nhân 
viên khác và sử dụng các nguồn lực có ngân sách, nếu cần. Ủy Ban Giám 
Sát sẽ xem xét và phê duyệt ngân sách cho Tổng Thanh Tra.

(h) Các Tiểu Ban.

(1) Ủy Ban Giám Sát có thể thành lập các tiểu ban hoặc ủy ban cố vấn 
để hỗ trợ cho công việc của ủy ban.

(i) Không có nội dung nào trong Đoạn này sẽ hạn chế thẩm quyền của Thị 
Trưởng và Hội Đồng Thành Phố trong việc đề xuất, sửa đổi và thông qua ngân 
sách Thành Phố theo Hiến Chương Thành Phố với điều kiện là ngân sách đó 
phải tuân theo các phân bổ theo yêu cầu của điều khoản này.

ĐOẠN 22.618.7. CÔNG VIỆC THI CÔNG.

(a) Bất kỳ dự án xây dựng hoặc phục hồi nào nhận được giải ngân hoặc tài trợ 
từ dự luật này sẽ trở thành một công việc công cộng mà tiền lương hiện hành sẽ 
được chi trả theo các mục đích của Chương 1 (bắt đầu từ Đoạn 1720) của Phần 
7 ở Mục 2 của Bộ Luật Lao Động.

(b) Tất cả việc xây dựng và khôi phục ở các dự án từ 40 đơn vị trở lên nhận 
được giải ngân hoặc tài trợ từ dự luật này sẽ phải tuân theo Thỏa Thuận Lao 
Động của Sở Công Trình Công Cộng Thành Phố Los Angeles. Theo mục đích 
của tiểu mục này, số lượng căn hộ có nghĩa là số lượng căn hộ tối đa được phép 
theo bất kỳ quyền nào được cơ quan cấp phép sử dụng đất cấp cho dự án phát 
triển, cho dù là tiến hành xây dựng theo từng giai đoạn hay phân chia quyền sở 
hữu.

(c) Nếu một Dự Án Thỏa Thuận Lao Động (PLA) cụ thể cho toàn dự luật được 
thương lượng với thỏa thuận chung giữa Hội Đồng Thương Mại Xây Dựng 
và Thi Công Los Angeles/Quận Cam và Hiệp Hội Nhà Ở Phi Lợi Nhuận Nam 
California (SCANPH) và được Hội Đồng Thành Phố Los Angeles phê duyệt, thì 
các nhà thầu thực hiện công việc xây dựng và phục hồi trong các dự án nhận 
giải ngân hoặc tài trợ từ dự luật này phải tuân thủ PLA cụ thể cho toàn dự luật, 
thay vì PLA của Sở Công Trình Công Cộng.

(d) Theo mục đích của tiểu mục này, "thỏa thuận dự án lao động" có nghĩa 
giống như trong đoạn (1) của tiểu mục (b) ở Đoạn 2500 của Bộ Luật Hợp Đồng 
Công Cộng.
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ĐOẠN 22.618.8. QUYỀN SỬA ĐỔI CỦA HỘI ĐỒNG.

(a) Hội Đồng Thành Phố có thể sửa đổi Điều Khoản này hoặc bất kỳ điều khoản 
nào khác của dự luật sáng kiến đã thông qua nó, tuy nhiên, với điều kiện:

(1) Những tu chính như vậy sẽ thúc đẩy hoặc tạo điều kiện cho các mục 
đích nêu trong Đoạn 22.618.1 của điều khoản này và các khoản tiền trong 
Quỹ Nhà Ở LA được sử dụng phù hợp với Đoạn 22.618.3 của điều khoản 
này.

(2) Không tu chính nào có thể làm tăng thuế suất áp dụng theo Tiểu Đoạn 
(b) của Đoạn 21.9.2 trong Bộ Luật Thành Phố theo nghĩa của Đoạn 53750(h) 
trong Bộ Luật Chính Phủ California mà không có sự phê chuẩn của cử tri 
theo yêu cầu của Điều khoản XIII của Hiến Pháp California.

(3) Không tu chính nào có thể làm giảm các yêu cầu của Đoạn 22.618.7.

(b) Ủy Ban Giám Sát sẽ xem xét bất kỳ đề xuất tu chính nào đối với điều khoản 
này hoặc bất kỳ điều khoản nào khác của dự luật sáng kiến đã thông qua tu 
chính đó trước khi Hội Đồng Thành Phố thông qua đề xuất tu chính và có thể 
đưa ra ý kiến về việc liệu tu chính có đáp ứng các mục đích nêu trong Đoạn 
22.618.1 của điều khoản này không và có phù hợp với các hạng mục chi tiêu 
trong Đoạn 22.618.3 của điều khoản này không. Trái lại, nếu Ủy Ban Giám Sát 
cho rằng đề xuất tu chính không phù hợp với những mục đích đó, Hội Đồng 
Thành Phố sẽ đưa ra kết luận bằng văn bản được chứng minh bởi bằng chứng 
quan trọng trong hồ sơ trước ủy ban để giải thích cho việc tiến hành tu chính bất 
chấp ý kiến phản đối đó.

ĐOẠN 5: THỜI HẠN DỰ LUẬT.

Sau khi được thông qua, Chương Trình Ngăn Ngừa Tình Trạng Vô Gia Cư và 
Sắc Lệnh Giải Ngân Nhà Ở Giá Cả Phải Chăng Los Angeles này sẽ có hiệu lực 
vào ngày 1 tháng 1 năm 2023 và sẽ vẫn có hiệu lực cho đến khi bị Người Dân 
Thành Phố Los Angeles bãi bỏ.

ĐOẠN 6: TĂNG GIỚI HẠN TRÍCH QUỸ.

Căn cứ vào Điều Khoản XIII B của Hiến Pháp California và các luật hiện hành, 
trong bốn năm kể từ ngày 3 tháng 11 năm 2022, giới hạn trích quỹ cho Thành 
Phố sẽ được tăng lên bằng tổng số tiền thu được từ khoản thuế áp theo Tiểu 
Đoạn (b) của Đoạn 21.9.2 của Bộ Luật Thành Phố.

ĐOẠN 7: ĐIỀU KHOẢN HIỆU LỰC TỪNG PHẦN.

Đạo luật này sẽ được giải thích sao cho phù hợp với tất cả luật liên bang, tiểu 
bang, luật, quy tắc và quy định địa phương. Nếu bất kỳ đoạn, tiểu đoạn, tiểu 
mục, khoản, câu, cụm từ hoặc một phần nào của dự luật sáng kiến này bị tòa án 
có thẩm quyền tuyên bố là vi hiến hoặc không hợp lệ, thì các đoạn, tiểu đoạn, 
tiểu mục, khoản, câu, cụm từ và phần còn lại sẽ được giữ nguyên hiệu lực đầy 
đủ, và đến cuối cùng là các quy định của dự luật sáng kiến này có hiệu lực. Do 
đó, cử tri tuyên bố rằng họ sẽ thông qua tất cả các đoạn, tiểu đoạn, tiểu mục, 
khoản, câu, cụm từ và các phần của dự luật sáng kiến này mà không có đoạn, 
tiểu đoạn, tiểu mục, khoản, câu, cụm từ hoặc phần bị vi hiến hoặc không hợp lệ.
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QUÝ VỊ CÓ CÁC QUYỀN SAU ĐÂY
1.  Quyền bỏ phiếu nếu quý vị là cử tri có ghi danh hợp lệ. Quý vị hội đủ điều kiện 

bỏ phiếu nếu quý vị:

 � là một công dân Hoa Kỳ cư ngụ tại 
California

 � đủ ít nhất là 18 tuổi
 � ghi danh tại nơi quý vị đang cư ngụ

 � Hiện tại không phải thụ án tù tiểu 
bang hay liên bang cho kết án trọng 
tội, và

 � hiện không bị một tòa phán quyết là 
tâm thần không minh mẫn

2.  Quyền bỏ phiếu tạm thời nếu quý vị là cử tri có ghi danh dù không có tên quý 
vị trong danh sách.
Quý vị sẽ bỏ phiếu bằng lá phiếu tạm thời. Phiếu của quý vị sẽ được đếm nếu các 
viên chức bầu cử quyết định là quý vị hội đủ điều kiện bỏ phiếu.

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

4.  Quyền bỏ phiếu kín mà không có người nào làm phiền quý vị hoặc 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:
Hỏi một nhân viên bầu cử tại phòng phiếu để lấy một lá phiếu mới,
Đổi lá phiếu bầu bằng thư của quý vị để lấy một lá phiếu mới tại một văn phòng 
bầu cử, hoặc tại phòng phiếu của quý vị, hoặc 
Bỏ phiếu bằng lá phiếu tạm thời.

6.  Quyền nhờ giúp để bỏ phiếu từ bất cứ người nào quý vị chọn, trừ hãng sở hoặc 
nhân viên công đoàn của quý vị.

7.  Quyền giao lại lá phiếu bầu bằng thư đã bầu tại bất cứ phòng phiếu nào trong 
California.

8.  Quyền nhận tài liệu bầu cử bằng một ngôn ngữ không phải là Anh Ngữ nếu có 
đủ số cư dân trong khu vực bầu cử của quý vị nói ngôn ngữ đó.

9.  Quyền hỏi các viên chức bầu cử về thủ tục bầu cử và quan sát tiến trình bầu cử. 
Nếu người quý vị hỏi không trả lời được thắc mắc của quý vị, họ phải giới thiệu quý 
vị đến đúng người để trả lời. Nếu quý vị gây rối, họ có thể ngưng trả lời quý vị.

10.  Quyền trình báo bất cứ hoạt động bất hợp pháp hoặc gian lận nào cho viên 
chức bầu cử địa phương hoặc cho văn phòng Tổng Thư Ký Tiểu Bang.

Các Quyền của Cử Tri

Nếu quý vị tin rằng mình đã bị 
từ chối bất cứ quyền nào trên 
đây, hãy gọi cho Đường Dây 
Hotline Cử Tri kín đáo miễn phí của  
Tổng Thư Ký Tiểu Bang tại số 
(800) 339-8163.

Trên web tại www.sos.ca.gov

Bằng điện thoại tại (800) 339-8163

Bằng email tại elections@sos.ca.gov

FP-VBR-VI

69 *VI69*



E281602  City of LA   Proof #4      5 3/8" x 8 3/8"

Băng Thu Âm (213) 978-0444
Thiết bị âm thanh được cung cấp tại tất cả các Trung Tâm Bỏ Phiếu 
để hỗ trợ quý vị.

Băng thu âm các dự luật trong tập sách này có sẵn bằng tiếng Anh, 
tiếng Armenia, tiếng Trung (tiếng Quan Thoại và tiếng Quảng Đông), 
tiếng Ba Tư, tiếng Ấn Độ, tiếng Nhật, tiếng Khờ Me tiếng Hàn, tiếng 
Nga, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Phi Luật Tân, tiếng Thái và tiếng Việt. 
Băng thu âm này được cung cấp trên trang web của chúng tôi: 
clerk.lacity.org/clerk-services/elections/municipal-elections 
bằng cách nhấp vào ô “Measure(s) on the Ballot” ((Các) Dự Luật 
Trên Lá Phiếu) và tại các địa điểm sau:

Braille Institute Library Central Library
741 North Vermont Avenue 630 West 5th Street
Los Angeles, CA  90029 Los Angeles, CA 90071
(323) 660-3880 (213) 228-7000 

Cử tri cũng có thể yêu cầu bản sao băng thu âm từ văn phòng của 
chúng tôi:

Office of the City Clerk-Election Division
Attn: Audio Recordings
555 Ramirez Street, Space 300
Los Angeles, CA 90012

Thông Tin dành cho Cử Tri Cần Những Nhu Cầu Đặc Biệt

Các Trung Tâm Bỏ Phiếu Quận LA cung cấp lối đi dành cho xe lăn và/hoặc bầu cử 
ngoài phòng phiếu. Bên trong Trung Tâm Bỏ Phiếu, quý vị có thể thấy các thiết bị hỗ 
trợ quý vị trong quá trình bỏ phiếu.

Số điện thoại TTY được cung cấp cho những cử tri khiếm thính.

Trợ Giúp Về Ngôn Ngữ (800) 994-8683
Thành phố cũng cung cấp tài liệu bầu cử bằng tiếng Armenia, tiếng 
Trung, tiếng Ba Tư, tiếng Ấn Độ, tiếng Nhật, tiếng Khờ Me, tiếng 
Hàn, tiếng Nga, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Phi Luật Tân, tiếng Thái và 
tiếng Việt.

Số Điện Thoại TTY (213) 473-3231

FP-INS-VI

Phương Tiện và các thiết bị được hỗ trợ khác
800-815-2666, Tùy Chọn 7 (Đường dây nóng Quận LA)
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Ngày Bầu Cử diễn ra vào THỨ BA, NGÀY 8 THÁNG 11

Phòng phiếu mở cửa từ 7:00 sáng và 
đóng cửa lúc 8:00 tối

FP-CAL-VI THÁNG 11 NĂM 2022

Lời Nhắc Ngày Bầu Cử

Tháng 11

 CN  T2  T3  T4  T5  T6  T7
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Những Ghi Chú Của Cử Tri

FP-NTS-VI

Ngày Bầu Cử diễn ra vào thứ Ba, ngày 8 tháng 11.

Trang này cần thiết cho bố cục in ấn.
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For Election Information, 
please call 1-888-873-1000

The City of Los Angeles provides voter information  
in English as well as in the following languages:

Для получения копии данной брошюры на русском 
языке позвоните по номеру 1-800-994-VOTE (8683). 

Այս բրոշյուրի հայերեն օրինակն ստանալու համար 
զանգահարեք 1-800-994-VOTE (8683) հեռախոսահամարով։

Muốn Biết Thông Tin Bầu Cử,  
xin gọi số 1-888-873-1000

Thành Phố Los Angeles cung cấp thông tin cử tri bằng  
tiếng Anh cũng như những ngôn ngữ sau đây:



TỔNG TUYỂN CỬ ĐỊA PHƯƠNG
THỨ BA, NGÀY 8 THÁNG 11 NĂM 2022
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BIÊN SOẠN BỞI:  HOLLY L. WOLCOTT, LỤC SỰ THÀNH PHỐ  

TẬP SÁCH  
THÔNG TIN  
CỬ TRI

VIETNAMESE


