
Dự Luật C Của Cerritos Được Đưa Vào Lá Phiếu Bầu Ngày 3 tháng 3 Năm 2020 

 
Thành Phố Cerritos cam kết duy trì các dịch vụ thiết yếu để bảo vệ chất lượng cuộc sống và giá trị bất 

động sản của địa phương. Các ưu tiên hàng đầu bao gồm các đội tuần tra an toàn khu vực; duy trì hệ 

thống đường xá, công viên và nước uống trong tình trạng tốt; và hỗ trợ các chương trình dành cho thanh 

thiếu niên và người cao tuổi. Các dịch vụ này đảm bảo giúp cộng đồng nơi đây tiếp tục là một địa điểm 

tuyệt vời để sinh sống, hoạt động kinh doanh và nuôi nấng gia đình. 

Việc cung cấp các dịch vụ và chương trình này trở nên khó khăn hơn vì các thách thức về mặt tài chính. 

Trong tám năm qua, Tiểu Bang California đã lấy đi tổng cộng $132 triệu đô la tiền thu được từ người 

đóng thuế của địa phương và để lại cho Thành Phố Cerritos $61 triệu đô la tiền bảo trì bị trì hoãn. Ngoài 

ra, Thành Phố cũng đã phải sử dụng các nguồn quỹ dự phòng để duy trì các dịch vụ cơ bản. 

Trong khi Thành Phố phải cố gắng cắt giảm và trì hoãn các khoản chi tiêu để cân đối thu chi, Thành Phố 

không thể tiếp tục làm như vậy mà không gây ảnh hưởng đáng kể tới các dịch vụ hoặc gây rủi ro về khả 

năng của Thành Phố trong việc phản hồi nhanh chóng với các tình huống khẩn cấp hoặc suy thoái kinh tế. 

Để đáp lại việc Tiểu Bang lấy đi các nguồn thu này, Hội Đồng Thành Phố Cerrios đã đưa Dự Luật C, một 

Dự Luật về thuế mua hàng địa phương 3/4 xu, vào lá phiếu bầu ngày 3 tháng 3 năm 2020. Các cử tri 

Cerritos sẽ quyết định liệu rằng khoản thuế này có phải là chiến lược tốt nhất cho Thành Phố hay việc cắt 

giảm và trì hoãn hơn nữa đối với các hoạt động bảo trì cơ sở hạ tầng được ưu tiên hơn. 

Nếu được các cử tri của Cerritos thông qua, Dự Luật C sẽ cung cấp một nguồn quỹ địa phương ước tính là 

$11.4 triệu đô la hàng năm để duy trì các dịch vụ địa phương bao gồm: 

• Các dịch vụ an toàn công cộng, bao gồm các đại diện của Cảnh Sát Trưởng và các đội tuần tra 

khu vực 

• Các chương trình dành cho thanh thiếu niên và người cao tuổi 

• Bảo trì đường phố và cây cối 

• Các công viên và tiện nghi của công viên 

• Thư viện Cerritos 

• Trung Tâm Người Cao Tuổi Cerritos 

• Hệ thống nước uống và nước mưa 

Để duy trì tính thận trọng và minh bạch về mặt tài chính, Dự Luật C đã được soạn thảo với các yêu cầu 

nghiêm ngặt về trách nhiệm giải trình, bao gồm việc công khai hoạt động chi tiêu và các báo cáo tới cộng 

đồng. Quận Los Angeles hoặc Tiểu bang sẽ không thể lấy đi một xu nào từ nguồn quỹ Dự Luật C. 

Thành Phố khuyến khích cộng đồng tự tìm hiểu thông tin và tham gia vào cuộc bầu cử địa phương quan 

trong sắp tới. Để biết thêm thông tin về Dự Luật C, hãy truy cập cerritos.us. 

Năm nay, Văn Phòng Đăng Ký Cử Tri Quận Los Angeles đã tiến hành các thay đổi về lá phiếu bầu của 

địa phương. Để nhận thông tin về dạng thức lá phiếu bầu mới và hệ thống bầu cử, vui lòng truy cập 

cerritos.us.  
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Xuất bản cho Các Công Dân của Cerritos 


