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CC Thành Phố Tustin, Khoản Bồi Hoàn Được Giới Hạn cho Hội Đồng 
Thành Phố Tustin

Bộ Luật Thành Phố Tustin có nên được tu chính để tuân thủ theo công thức trả lương được đưa ra bởi Bộ Luật Chính Quyền California Các 
Mục 36516 và 36516.5 để đảm bảo rằng các khoản lương của Hội Đồng được ấn định và giới hạn chặt chẽ bởi Bộ Luật Chính Quyền đó, bắt 
đầu ở mức $600 mỗi tháng hay không?

Phiếu bầu của quý vị có ý nghĩa gì 

CÓ KHÔNG

Một phiếu bầu “CÓ” nghĩa là quý vị muốn chấp thuận việc tu chính 
Bộ Luật Thành Phố như đã mô tả trên đây.

Một phiếu bầu “KHÔNG” nghĩa là quý vị không muốn chấp thuận 
việc tu chính Bộ Luật Thành Phố.

Ủng hộ và phản đối

ỦNG HỘ PHẢN ĐỐI

Dr. Allan Bernstein 
Thị Trưởng

Letitia Clark 
Thị Trưởng Lâm Thời

Charles E. “Chuck” Puckett 
Ủy Viên Hội Đồng

Barry W. Cooper 
Ủy Viên Hội Đồng

Austin Lumbard 
Ủy Viên Hội Đồng

Không có biện luận phản đối dự luật này được đệ trình.
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Toàn Văn của Dự Luật CC 
Thành Phố Tustin

Bộ Luật Thành Phố Tustin mục 1303 - Mức bồi Hoàn Hạn Chế cho Ủy Viên

Mỗi ủy viên của Hội Đồng Thành Phố và Thị Trưởng và Thị Trưởng Lâm Thời sẽ nhận lương hằng tháng cho sự phục vụ của ông hoặc bà ta với mức tối đa được cho phép bởi 
công thức dân số được đưa ra trong Bộ Luật Chính Quyền California mục 36516, là mục đôi khi có thể được tu chính. Chiếu theo Bộ Luật Chính Quyền mục 36516.5, tất cả ủy 
viên của Hội Đồng sẽ hội đủ điều kiện cho việc điều chỉnh lương bất kỳ khi nào một hoặc nhiều ủy viên của Hội Đồng hội đủ điều kiện để được tăng lương do việc Ủy Viên Hội 
Đồng đó bắt đầu một nhiệm kỳ mới. Bất kỳ khoản nào được thanh toán bởi Thành Phố để hoàn trả các chi phí cần thiết và thực tế sẽ không được bao gồm vào các mục đích 
xác định mức lương. Bất kỳ ủy viên nào của Hội Đồng Thành Phố có thể từ bỏ bất kỳ hoặc tất cả khoản bồi hoàn được cho phép bởi Mục này. 

Phân Tích Khách Quan 
Thành Phố Tustin 

Dự Luật CC

Dự Luật CC đề xuất bổ sung Mục 1303 vào Bộ Luật Thành Phố Tustin để xác định rằng các Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố sẽ nhận được khoản lương tháng có giới hạn theo 
số tiền được thiết lập bởi luật Tiểu Bang trong Bộ Luật Chính Quyền California Mục 36516. Mục 1303 được đề xuất cũng xác định rằng việc hoàn trả của Thành Phố cho các 
khoản chi phí cần thiết và thực tế sẽ không được tính là tiền lương.

Các Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố Tustin đã không nhận bất kỳ khoản lương, các khoản trợ cấp khác, hoặc bất kỳ phúc lợi nào do Thành Phố cung cấp khi tuyển dụng lao động 
kể từ khi Dự Luật HH, được phê chuẩn năm 2012, có hiệu lực. Mục 36516 của Bộ Luật Chính Quyền California thiết lập khoản lương cho Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố được 
căn cứ theo dân số của một thành phố. Các ủy viên hội đồng ở các thành phố có dân số từ 75,000 đến 150,000 người được giới hạn mức lương $600 mỗi tháng.

Nếu Dự Luật CC được phê chuẩn, mức lương mới sẽ áp dụng cho một Ủy Viên Hội Đồng là người được đắc cử hoặc tái đắc cử cho một nhiệm kỳ mới vào                                                                    
Tháng Mười Một, 2022 hoặc sau này. Sau thời gian đó, Thị Trưởng và các Ủy Viên Hội Đồng tất cả sẽ nhận mức lương tương tự là $600 mỗi tháng căn cứ vào dân số ở Tustin, 
và những thay đổi trong tương lai về mức lương sẽ được giới hạn bởi luật Tiểu Bang đến mức không quá năm phần trăm (5%) mỗi năm.  

Một phiếu bầu “CÓ” nghĩa là quý vị muốn chấp thuận việc tu chính Bộ Luật Thành Phố như đã mô tả trên đây. 

Một phiếu bầu “KHÔNG” nghĩa là quý vị không muốn chấp thuận việc tu chính Bộ Luật Thành Phố. 

Dự Luật CC này đã được đưa vào phiếu bầu bởi Hội Đồng Thành Phố Tustin bằng việc tất cả bỏ phiếu đồng thuận. 

Phải đạt được đa số phiếu bầu “CÓ” để Dự Luật CC được thông qua.

Phần tường trình trên là phân tích khách quan của Dự Luật CC. Nếu quý vị muốn đọc toàn văn của dự luật, quý vị có thể tìm văn bản này trên trang mạng của Thành Phố   
https://www.tustinca.org/210/Election-Information hoặc gọi cho Lục Sự Thành Phố ở số (714) 573-3025 và một bản sao sẽ được gửi cho quý vị mà không tính chi phí.
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Biện Luận Ủng Hộ Dự Luật CC

Vào Tháng Mười Một 2020, các cử tri của Tustin sẽ quyết định để giới hạn khoản bồi 
hoàn cho Hội Đồng Thành Phố trong tương lai theo một công thức toàn tiểu bang dựa 
trên dân số của thành phố hay không. Chúng tôi khuyến khích quý vị bỏ phiếu "CÓ" cho 
dự luật này.

Vào năm 2012, các cư dân của Tustin đã bỏ phiếu để loại bỏ tất cả các khoản bồi hoàn 
và phúc lợi ra khỏi Hội Đồng Thành Phố Tustin, phần lớn là bởi vì các khoản phúc lợi đã 
tăng lên tương đương với công việc làm toàn thời gian. Do việc bỏ phiếu đó, Tustin đã 
trở thành một trong hai thành phố duy nhất ở Quận Orange không trả lương cho các Ủy 
Viên Hội Đồng của họ. Mọi Ủy Viên Hội Đồng đương nhiệm đã tranh cử cho chức vụ đều 
hiểu rằng họ sẽ không nhận được bất kỳ khoản chi trả nào. Dự luật này sẽ chỉ đưa ra 
khoản bồi hoàn cho các nhiệm kỳ hội đồng trong tương lai sau cuộc bầu cử năm 2022.

Bằng cách thông qua khoản bồi hoàn căn cứ trên dân số từ Tiểu Bang, quý vị những 
cử tri có thể đưa ra quyết định giới hạn khoản thù lao hằng tháng vừa phải cho các Ủy 
Viên Hội Đồng trong tương lai. Thành Phố Tustin xứng đáng có các Ủy Viên Hội Đồng 
chuyên nghiệp là những người xem vai trò của họ như một nghề nghiệp. Nhưng không 
may, không phải ai cũng có đủ khả năng để tranh cử cho chức vụ. Phục vụ trong Hội 
Đồng Thành Phố Tustin thường yêu cầu hơn 20 giờ mỗi tuần, và thường yêu cầu các 
Ủy Viên Hội Đồng phải lấy giờ nghỉ từ "công việc ban ngày" được trả lương của họ. Một 
khoản thù lao nhỏ, được giới hạn phù hợp với công thức toàn tiểu bang, sẽ cho phép 
nhiều người tranh cử chức vụ hơn bằng cách giúp bù đắp các chi phí mà họ tự chi trả 
là những khoản phí thường là cần thiết để phục vụ các cử tri của chúng ta tốt hơn. Mọi 
người nên có khả năng phục vụ cộng đồng của họ.

Phiếu bầu "CÓ" của quý vị sẽ giới hạn khoản bồi hoàn cho Ủy Viên Hội Đồng trong tương 
lai theo giới hạn căn cứ trên Bộ Luật của Chính Quyền Tiểu Bang. Chúng tôi khuyến 
khích quý vị bỏ phiếu CÓ cho dự luật này.

Hội Đồng Thành Phố Tustin

chữ ký/ Dr. Allan Bernstein
Thị Trưởng

chữ ký/ Letitia Clark
Thị Trưởng Lâm Thời

chữ ký/ Charles E. "Chuck" Puckett
Ủy Viên Hội Đồng

chữ ký/ Barry W. Cooper
Ủy Viên Hội Đồng

chữ ký/ Austin Lumbard
Ủy Viên Hội Đồng

Không có biện luận phản đối dự luật này được đệ trình.


