
Thông Tin về Dự Luật C 
 
Hỏi: Dự Luật C Là Gì? 
Đáp: Hội Đồng Thành Phố đã đưa Dự Luật C vào lá phiếu bầu để cử tri ở Cerritos có thể cân 
nhắc việc ban hành khoản thuế mua hàng địa phương 3/4 xu.  Nếu cử tri thông qua Dự Luật 
C vào tháng 3 năm 2020, ước tính dự luật này hàng năm sẽ mang lại $11.4 triệu đô la vào 
các nguồn quỹ dành riêng mà Thành Phố quản lý.   
 
Hỏi: Tại sao lại đưa Dự Luật C vào lá phiều bầu? 
Đáp: Trong vòng tám năm qua, Sacramento đã nhận hơn $132 triệu đô la từ các nguồn quỹ 
địa phương từ Cerritos.  Thêm vào đó, Cerritos chỉ nhận được một phần thu nhập danh 
nghĩa mà các người dân đóng thuế của địa phương chúng ta tạo ra cho Quận Los Angeles.  
Trong số hai lần tăng thuế mua hàng của Quận được thông qua gần đây nhất kể từ năm 
2016, chưa đến 6 cent trên mỗi đô la tạo ra ở Cerritos được trả lại cho Thành Phố để sử 
dụng ở địa phương. Những yếu tố này, cùng với chi phí gia tăng, đã gây ra một tác động 
đáng kể tới Cerritos và khiến cho Thành Phố phải trì hoãn hơn $61 triệu đô la cho các hoạt 
động sửa chữa bảo trì cơ sở hạ tầng quan trọng.  Trong những năm qua, Thành Phố cũng đã 
phải sử dụng các quỹ dự phòng để duy trì nguồn quỹ cho các chương trình, dịch vụ và hoạt 
động sửa chữa bảo trì.  Dự Luật C đã được đưa vào lá phiếu bầu nhằm cung cấp một nguồn 
doanh thu được địa phương quản lý để có thể tài trợ cho các nhu cầu về an toàn công cộng, 

bảo trì cơ sở hạ tầng và lập kế hoạch chương trình của Thành Phố.   
 
Hỏi. Thành Phố đã làm gì để giảm các chi phí và hạn chế chi tiêu? 
A.  Thành Phố đã áp dụng một phương pháp tiếp cận mọi hoạt động theo cách có trách 
nhiệm về mặt tài chính và đã tích cực hoạt động hướng tới giảm các chi phí và hạn chế chi 
tiêu bất cứ khi nào có thể.  Để so sánh tham chiếu, ngân sách của Thành Phố cho năm tài 
chính hiện tại, sau khi điều chỉnh lạm phát, thấp hơn $9 triệu đô la so với ngân sách dành 

cho năm tài chính 2008-2009.  Thành Phố đã đạt được các khoản tiết kiệm này thông qua 
việc giảm nhân lực của Thành Phố đi khoảng 45 các nhân viên toàn thời gian và giảm chi 
tiêu trên mọi lĩnh vực.  Tuy nhiên, Thành Phố vẫn cần phải sử dụng các nguồn quỹ dự phòng 
để không cắt giảm các dịch vụ, giờ mở cửa thư viện, các chương trình giải trí hoặc số lượng 
nhân viên Đồn Cảnh Sát Trưởng của Cerritos.    
 
Hỏi:  Dự Luật C sẽ tạo ra bao nhiêu tiền? 
A:  Ước tính Dự Luật C sẽ cung cấp cho Thành Phố thêm $11.4 triệu đô la nguồn doanh thu 
mới hàng năm.  Tất cả doanh thu từ Dự Luật C sẽ được giữ lại ở Cerritos.   
 
Hỏi: Các nhu cầu nào của Thành Phố Cerritos sẽ được Dự Luật C giải quyết? 
Đáp:  Thành Phố sẽ sử dụng các nguồn thu này để duy trì các dịch vụ và chương trình hiện 
có, giảm việc lệ thuộc vào các nguồn quỹ dự phòng và bắt đầu giải quyết công việc tồn 
đọng của $61 triệu đô la tiền bảo trì cơ sở hạ tầng bị trì hoãn.  Dưới đây là danh sách một 
số hoạt động mà nguồn quỹ của Dự Luật C sẽ được sử dụng: 
 

✓ An Toàn Công Cộng:  Nguồn quỹ từ Dự Luật C sẽ giúp Thành Phố duy trì mức 
nhân lực của Cảnh Sát Trưởng Cerritos nhằm đảm bảo có đủ cảnh sát trực tuần 

tra Thành Phố, ngăn chặn tội phạm và nhanh chóng phản ứng với các cuộc gọi 
911. 

✓ Bảo Trì: Nguồn quỹ Dự Luật C sẽ giúp Thành Phố giải quyết các nhu cầu bảo trì 
cơ sở hạ tầng thiết yếu bao gồm đường xá, vỉa hè và bảo trì cây cối, sửa chữa cơ 
sở hạ tầng nước uống cũng như bảo trì công viên và tiện nghi của Thành Phố. 

✓ Các Chương Trình và Dịch Vụ: Nguồn quỹ từ Dự Luật C sẽ hỗ trợ các mức độ 



dịch vụ hiện thời của Thành Phố đối với các chương trình giải trí, thư viện và 
trung tâm dành cho người cao tuổi. 

 

Hỏi. Nếu Cerritos không thông qua dự luật này, liệu thuế mua hàng của Thành Phố 
có tăng trong tương lai không? 
A.  Thuế mua hàng ở Quận Los Angeles hiện nay được giới hạn ở mức tối đa là 10.25%. Mức 
thuế mua hàng ở Cerritos hiện nay là 9.50%. Điều này có nghĩa là hiện còn khoản chênh 
lệch tối đa 0.75% để bất kỳ cơ quan nào có thẩm quyền thu thuế mua hàng trong Quận Los 
Angeles sử dụng. Nếu cử tri Cerritos thông qua Dự Luật C, Thành Phố sẽ đạt tới mức giới 
hạn hiện tại.  
 
Nếu Thành Phố không thông qua dự luật này, có tiềm năng là Quận hoặc một cơ quan khu 
vực có thể thông qua một khoản thuế mua hàng trong tương lai nhằm đạt tới mức tối đa 
10.25%.  Doanh thu mà Cerritos có thể tạo ra từ khoản thuế mua hàng mới của Quận hoặc 
cơ quan khu vực sẽ được sử dụng để hỗ trợ các dự án và dịch vụ nhằm phục vụ lợi ích của 
tất cả Quận Los Angeles.  

 
Hỏi. Ai sẽ quản lý doanh thu từ Dự Luật C? 
A.  Hội đồng Thành Phố sẽ quyết định cách sử dụng các nguồn quỹ này trong quy trình dự 
thảo ngân sách mở hàng năm của mình, với phản hồi và đóng góp ý kiến từ các cư dân và 
doanh nghiệp tại Cerritos. 
 

Hỏi. Thành Phố sẽ chịu trách nhiệm như thế nào đối với các nguồn quỹ của Dự Luật 
C? 
A. Dự Luật C bao gồm các điều khoản về trách nhiệm giải trình và giám sát của công chúng, 
bao gồm kiểm toán tài chính bắt buộc, để đảm bảo rằng các nguồn quỹ được sử dụng một 
cách hiệu quả.  Thêm vào đó, tất cả các nguồn quỹ từ dự luật này được pháp luật yêu cầu 
giữ lại ở Cerritos để sử dụng và giúp ích cho các cư dân và doanh nghiệp của Thành Phố và 

Quận hoặc Tiểu bang không thể lấy đi khoản quỹ từ dự luật này. 
 
Hỏi. Những sản phẩm gì sẽ bị đánh thuế theo Dự Luật C? 
A.  Thuế mới sẽ áp dụng đối với các hàng hóa có thể đánh thuế ví dụ như các sản phẩm hữu 
hình và theo luật pháp, không áp dụng cho hàng tạp phẩm và thực phẩm mua từ một cửa 
hàng thực phẩm, thuốc kê đơn hoặc các giao dịch bất động sản.   
 
Hỏi. Ai sẽ trả thuế của Dự Luật C? 
A.  Dự Luật C sẽ được những người mua sắm hoặc ăn uống tại một nhà hàng ở Cerritos chi 
trả.  Trách nhiệm chi trả cho Dự Luật C sẽ được phân bổ ở phạm vi rộng giữa các cư dân 
Cerritos và hàng trăm nghìn du khách mua sắm và ăn uống tại Cerritos hàng năm.  Những 
vị khách đó sẽ chi trả một phần hợp lý cho các chi phí về an toàn công cộng, đường xá và 
các tiện nghi công cộng thông qua việc chi trả của họ cho thuế Dự Luật C.  Dự kiến là phần 
lớn doanh thu thu được thông qua Dự Luật C sẽ do các du khách thăm quan Thành Phố chi 
trả. 
 
Hỏi. Tác động của Dự Luật C đối với chi phí của các khoản mua sắm bị đánh thuế sẽ 
là gì?  
A.   Dự Luật C là một khoản thuế mua hàng địa phương 3/4 xu.  Về mặt tác động, Dự Luật 

C sẽ thêm $0.75 đô la trên mỗi $100 đô la được chi tiêu vào chi phí của các khoản mua sắm 
bị đánh thuế thực hiện ở Cerritos.  
 
Hỏi. Các cộng đồng địa phương khác đã áp dụng hoặc đưa các dự luật tương tự vào 
lá phiếu bầu chưa? 



A.  Nhiều cộng đồng lân cận trong Quận Los Angeles đã thông qua các dự luật về thuế mua 
hàng địa phương hoặc cũng đang trong quy trình theo đuổi một dự luật tương tự nhằm bảo 
vệ các nguồn doanh thu địa phương, duy trì các dịch vụ và ngăn ngừa tình trạng bị Tiểu 

Bang lấy đi nguồn quỹ của mình.   
 
Tới nay, trong tổng số 88 Thành Phố của Quận Los Angeles, đã có 31 Thành Phố ban hành 
các dự luật về thuế mua hàng địa phương.  Thêm vào đó, có 19 Thành Phố khác của Quận 
Los Angeles, bao gồm Lakewood, Norwalk, Artesia, Hawaiian Gardens và Paramount cũng 
đang theo đuổi các dự luật thuế mua hàng địa phương trong cuộc bầu cử ngày 3 tháng 3 
năm 2020. Nhiều trong số các dự luật đó đã được ban hành hoặc đang được theo đuổi để 
đảm bảo doanh thu tạo ra ở địa phương sẽ được giữ lại tại địa phương để chi trả cho các 
dịch vụ an toàn công cộng, các nhu cầu bảo trì cơ sở hạ tầng và các dịch vụ thiết yếu.   
 
Hỏi: Tôi có thể nhận thêm thông tin về Dự Luật C như thế nào? 
Đáp: Vui lòng truy cập cerritos.us hoặc liên hệ với Bộ Phận Tài Chính của Thành Phố theo số 
(562) 916-1279. 


