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       KHU BẦU CỬ 

 

 
Mẫu 
Tự 

DỰ LUẬT 

QUẬN   
SAN DIEGO A 

THUẾ KINH DOANH CẦN SA  
Có nên phê chuẩn dự luật tài trợ các mục đích tổng quát của Quận, trong đó bao 
gồm nhưng không giới hạn cho các công viên, an toàn phòng chống hỏa hoạn, 
đường sá, sức khỏe, và công bằng xã hội, bằng việc đánh thuế các cơ sở kinh doanh 
cần sa trong khu vực chưa sáp nhập vào thành phố đối với tổng doanh thu ở mức tối 
đa 6% cho bán lẻ, 3% cho phân phối, 2% cho xét nghiệm, trồng ở mức 3% hoặc $10 
(có thể điều chỉnh theo lạm phát) cho mỗi foot vuông tán cây, và 4% cho các hoạt 
động kinh doanh khác, tạo ra khoảng $2,930,000 đến $5,600,000 hàng năm cho đến 
khi bị cử tri bãi bỏ hay không? 

 

THÀNH PHỐ 
SAN DIEGO 

B 

TU CHÍNH BỘ LUẬT THÀNH PHỐ SAN DIEGO ĐOẠN 66.0127 LIÊN QUAN ĐẾN 
CÁC DỊCH VỤ QUẢN LÝ RÁC THẢI THỂ RẮN: Có nên tu chính Bộ Luật Thành Phố 
San Diego để tất cả các cư dân Thành Phố nhận được dịch vụ thu rác thải, tái chế, 
tương đương, và các dịch vụ quản lý rác thải thể rắn khác, bằng cách cho phép 
Thành Phố thu hồi chi phí cung cấp các dịch vụ này cho các khu dân cư hội đủ điều 
kiện, qua đó có thể cho phép Thành Phố cung cấp thêm các dịch vụ, chẳng hạn như 
tái chế hàng tuần, tới thu vật dụng cồng kềnh, và thay thế và giao thùng rác đặt bên 
lề đường, không thêm bất cứ phụ phí nào hay không? 

C 

HỦY BỎ GIỚI HẠN CHIỀU CAO 30-FOOT TRONG KHU KẾ HOẠCH CỘNG ĐỒNG 
XA LỘ MIDWAY-PACIFIC. 
Có nên tu chính Sắc Lệnh O-10960 của Người Dân để loại trừ khu Kế Hoạch Cộng 
Đồng Xa Lộ Midway-Pacific, bao gồm Sport Arena, khỏi bị giới hạn chiều cao 30-foot 
trên các tòa nhà ở Vùng Duyên Hải, với bất cứ sự phát triển nào trong tương lai vẫn 
đòi hỏi phải tuân hành với các luật chi phối khác hay không? 

D 

CÁC CẬP NHẬT VỀ HỢP ĐỒNG. CÁC THỎA THUẬN SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 
THEO DỰ ÁN ĐỐI VỚI VIỆC HỘI ĐỦ ĐIỀU KIỆN NHẬN TÀI TRỢ CỦA TIỂU 
BANG: Có nên Tu Chính bộ luật Thành Phố San Diego để quy định rằng Thành Phố 
San Diego có thể duy trì khả năng được nhận nguồn ngân quỹ tài trợ của Tiểu Bang 
cho cơ sở hạ tầng bằng cách cho phép sử dụng các Hợp Đồng Lao Động theo Dự Án 
đối với các Dự Án Xây Dựng của Thành Phố; đòi hỏi phải có các điều khoản trong 
hợp đồng nghiêm cấm phân biệt đối xử trong việc làm và bảo đảm cạnh tranh tự do; 
công bố thông tin rộng rãi; theo dõi các đòi hỏi về tuyển dụng địa phương; và thành 
lập Hội Đồng Giám Sát của Người Dân hay không? 

H 

TU CHÍNH HIẾN CHƯƠNG VỀ KHOẢN V, ĐOẠN 55. Có nên tu chính Khoản V, 
Đoạn 55 để cho phép cung cấp dịch vụ giữ trẻ trên khuôn viên đất công viên dành 
riêng, trong đó “giữ trẻ” có nghĩa là bất kỳ cơ sở nào có giấy phép hành nghề của 
Tiểu Bang, không phải là dịch vụ giữ trẻ ban ngày tại gia, trong đó dịch vụ không phải 
chăm sóc y tế và giám sát được cung cấp cho các trẻ em dưới 18 tuổi được xếp đặt 
theo nhóm, dưới 24 giờ một ngày, không bao gồm việc sử dụng cho mục đích học 
tập hoặc giảng dạy được cung cấp bởi các trường công lập, tư thục, tại gia, hoặc bán 
công hay không? 

THÀNH PHỐ 
CARLSBAD J 

DỰ ÁN TÂN TRANG/THAY MỚI HỒ BƠI ĐƯỜNG MONROE 
Cử tri Thành Phố Carlsbad có phê chuẩn việc dùng ngân quỹ sẵn có của thành phố 
từ các nguồn khác nhau, bao gồm cả Quỹ Tổng Quát, với số tiền vượt quá 1 triệu 
USD cho Dự Án Tân Trang/Thay Mới Hồ Bơi Trên Đường Monroe ở địa chỉ 3401 
Monroe Street với chi phí ước tính từ $22 triệu đến $24 triệu đô la, được điều chỉnh 
hàng năm theo tỷ lệ tăng trong chỉ số chi phí xây cất trong vùng không? 

THÀNH PHỐ 
CHULA VISTA K 

Có nên phê chuẩn dự luật sửa đổi Hiến Chương Thành Phố để tuân thủ các điều luật 
của Tiểu Bang, xóa bỏ các điều khoản đã lỗi thời, làm rõ các thuật ngữ chưa rõ ràng, 
sắp xếp và định dạng lại để cải thiện tính năng sử dụng, yêu cầu phải có tình trạng 
cư trú và nhiều kinh nghiệm hơn cho chức vụ dân cử Luật Sư Thành Phố, xóa bỏ quy 
định đòi hỏi đa số các thành viên của hội đồng và thành viên ủy ban phải là các cử tri 
hội đủ điều kiện, và cho phép Hội Đồng Thành Phố thực hiện các bước cần thiết tại 
các buổi họp đặc biệt của Hội Đồng, sử dụng các cuộc bầu cử bằng thư để điền 
khuyết các vị trí trống, và phê chuẩn khoản nợ bằng trái phiếu theo luật chung của 
Tiểu Bang hay không? 

THÀNH PHỐ 
EL CAJON P 

Có nên phê chuẩn dự luật bãi bỏ Dự Luật J, một khoản thuế tiêu thụ một nửa-một 
phần trăm, và phê chuẩn một khoản thuế tiêu thụ một-phần trăm có hiệu lực cho đến 
khi bị các cử tri bãi bỏ, được kiểm soát ở cấp địa phương và với sự giám sát độc lập 
của người dân, cung cấp khoảng $24,000,000 hàng năm để tài trợ cho các dịch vụ 
tổng quát của thành phố, trong đó có thể bao gồm thêm các viên chức cảnh sát, giảm 
tình trạng cắm lều trại của người vô gia cư, tăng ngân quỹ tài trợ cho các hoạt động 
can thiệp trợ giúp người vô gia cư, mở rộng các dịch vụ phòng chống hỏa hoạn, bảo 
đảm đáp ứng khẩn cấp 911 nhanh chóng, tăng nguồn ngân quỹ tài trợ cho đường sá, 
và cải thiện các công viên hay không? 
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THÀNH PHỐ 
ENCINITAS L 

Để tài trợ các khoản chi phí tổng quát của thành phố, trong đó bao gồm cơ quan công 
lực, phòng chống hỏa hoạn, các dịch vụ y tế cấp cứu, những cải thiện đường phố và 
giải trí, Thành Phố có nên đánh thuế các cơ sở kinh doanh cần sa và cần sa nhẹ ở 
mức hàng năm từ 4% đến 7% tổng doanh thu đối với các cơ sở kinh doanh cần sa 
bán lẻ, 1% đến 4% đối với các cơ sở kinh doanh cần sa bán sỉ, và $2.00 đến $10.00 
mỗi foot vuông tán cây để trồng trọt; dự kiến tạo ra khoảng $800,000 đến $1,400,000 
hàng năm và sẽ được áp dụng cho đến khi bị các cử tri bãi bỏ/sửa đổi hay không? 
 

THÀNH PHỐ 
ESCONDIDO 

E 

Để tài trợ ngân quỹ cho các dịch vụ tổng quát ở Thành Phố Escondido, chẳng hạn như 
dịch vụ cảnh sát tuần tra, ngăn ngừa tội phạm, phòng chống hỏa hoạn, cứu thương, 
đáp ứng khẩn cấp 911; giữ các đường phố, cơ sở hạ tầng, công viên, và cơ sở vật 
chất; an toàn, sạch sẽ, và bảo quản tốt; giảm chi phí trợ cấp hưu trí; giải quyết tình 
trạng vô gia cư, quản lý giao thông, và các dịch vụ khác của Thành Phố, có nên thông 
qua sắc lệnh thiết lập một khoản thuế tiêu thụ 3/4 một phần trăm (cent), đem về 
khoảng $21,000,000 hàng năm cho các dịch vụ Thành Phố trong 15 năm, với các hoạt 
động kiểm toán độc lập, người dân giám sát, và toàn bộ ngân khoản do địa phương 
kiểm soát hay không? 

F 

Để thiết lập các giới hạn về nhiệm kỳ của hai nhiệm kỳ cho người đảm trách vị trí Thị 
Trưởng, ba nhiệm kỳ đối với những người là Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố, và ba 
nhiệm kỳ đối với những người làm Thủ Quỹ Thành Phố, cho dù có liên tiếp hay 
không, có nên phê chuẩn Sắc Lệnh 2022-20 tu chính Bộ Luật Thành Phố Escondido 
hay không? 
 

G 

Để giảm mức thù lao của thủ quỹ thành phố xuống mức tương tự như ủy viên hội 
đồng thành phố và để chuẩn hóa các quy trình tuyển dụng vào vị trí trống cho tất cả 
các viên chức dân cử của Thành Phố Escondido, có nên phê chuẩn Sắc Lệnh 2022-
19 tu chính Bộ Luật Thành Phố Escondido hay không? 
 

THÀNH PHỐ  
IMPERIAL BEACH R 

DỰ LUẬT VỀ PHẨM CHẤT ĐỜI SỐNG CỦA THÀNH PHỐ IMPERIAL BEACH. Có 
nên phê chuẩn dự luật duy trì phẩm chất cuộc sống cho các cư dân, giữ các doanh 
nghiệp địa phương, công ăn việc làm địa phương; giữ an toàn/sạch sẽ cho các khu 
phố, bãi biển, công viên, các khu vực công cộng, duy trì dịch vụ đáp ứng khẩn cấp 
911; giảm tắc nghẽn giao thông; thu được lợi ích cho cộng đồng từ hoạt động du lịch 
bằng cách tăng khoản thuế lưu trú tạm thời (do các khách lưu trú tại khách sạn, nhà 
trọ, khách thuê nhà ngắn hạn chi trả) thêm 4%, đem về khoảng $4000,000 hàng năm 
cho đến khi các cử tri bãi bỏ, với các hoạt động kiểm toán hàng năm, công khai về các 
hoạt động chi tiêu, toàn bộ ngân quỹ là dành cho Imperial Beach hay không? 

THÀNH PHỐ 
NATIONAL CITY 

M Chức Vụ Thư Ký Thành Phố có nên là chức vụ bổ nhiệm không? 

N Chức Vụ Thủ Quỹ Thành Phố có nên là chức vụ bổ nhiệm không? 

THÀNH PHỐ 
SOLANA BEACH S 

DỰ LUẬT VỀ CÁC ĐƯỜNG PHỐ/CÔNG VIÊN/BÃI BIỂN/CÁC DỊCH VỤ CỦA 
THÀNH PHỐ SOLANA BEACH 
Để duy trì và ngăn ngừa việc cắt giảm các dịch vụ của Thành Phố Solana Beach, 
chẳng hạn như bảo quản đường phố, công viên, bãi biển, cơ sở hạ tầng và cống rãnh 
thoát nước mưa; phòng chống hỏa hoạn, dịch vụ cứu thương và đáp ứng khẩn cấp 
911; cảnh sát tuần tra, ngăn ngừa tội phạm, quản lý giao thông, xóa hình vẽ bậy/dọn 
rác; giải quyết tình trạng vô gia cư và các dịch vụ khác của thành phố, có nên phê 
chuẩn một sắc lệnh thiết lập một khoản thuế tiêu thụ (1 phần trăm) 1¢, đem lại khoảng 
$3,000,000 hàng năm cho các dịch vụ tổng quát của thành phố cho đến khi bị các cử 
tri chấm dứt, với các hoạt động kiểm toán độc lập và toàn bộ ngân khoản được kiểm 
soát ở cấp địa phương hay không? 

KHU HỌC CHÁNH 
LEMON GROVE Q 

Để cải thiện các trường học địa phương bằng các ngân khoản mà Tiểu Bang không 
thể lấy đi để chi dùng ở nơi khác, có nên thông qua dự luật của Học Khu Lemon Grove 
để thay thế các mái nhà đã cũ; nâng cấp các lớp học STEAM (khoa học, công nghệ, 
kỹ thuật, nghệ thuật, toán); gia tăng mức tiếp cận sử dụng máy tính; và thay thế các 
lớp học lưu động bằng các lớp học cố định hay không, cho phép phát hành các trái 
phiếu trị giá $27 triệu với các mức lãi suất hợp lệ, ở mức dưới $30/$100,000 giá trị 
được định giá (tạo ra $1.6 triệu/năm từ nay đến năm 2053), các hoạt động kiểm toán 
hàng năm, giám sát độc lập, ngân khoản đóng góp tương ứng của tiểu bang mà 
không tăng mức thuế suất hay không? 

KHU PHÒNG 
CHỐNG HỎA 
HOẠN LOWER 
SWEETWATER 
 

T Có nên tăng số vị trí trong Khu Phòng Chống Hỏa Hoạn Lower Sweetwater từ 3 đến 5 
vị trí toàn khu hay không? 
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KHU HỌC CHÁNH 
SAN DIEGO 
UNIFIED 

U 

 

Dự Luật về Bảo Vệ An Toàn, Sức Khỏe cho Học Sinh và Sửa Chữa Trường Học 
ở San Diego 
Cải thiện tất cả các trường công lập bằng cách: 

• Sửa chữa các mái nhà/hệ thống đường ống nước rò rỉ; 
• Cung cấp nước uống an toàn; 
• Loại bỏ chất độc hại a-mi-ăng, sơn gốc chì, nấm mốc; 
• Cải thiện phương thức liên lạc/an ninh cho lớp học, các hệ thống, camera, 

khóa cửa nhằm bảo vệ ngăn chặn các trường hợp nổ súng ở trường học;  
• Nâng cấp các lớp học nghề, khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán; 

Có nên thông qua dự luật của Khu Học Chánh San Diego Unified cho phép phát hành 
các trái phiếu trị giá $3,200,000,000 theo các mức lãi suất hợp lệ, có nghĩa là đánh 
thuế khoảng 6 xu trên mỗi $100 giá trị được thẩm định, tạo ra trung bình $330,000,000 
hàng năm trong thời gian chưa trả hết các trái phiếu, đòi hỏi phải công khai các khoản 
chi tiêu, các hoạt động kiểm toán, sự giám sát của người dân hay không? 
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