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Phần Tóm Lược Lá Phiếu Washington 

Nghị Quyết Chung Thượng Viện 8212 
 

Ngày Bầu Cử: 3 Tháng Mười Một, 2020 
 
Tiêu Đề của Lá Phiếu (những gì cử tri sẽ nhìn thấy trên lá phiếu):  
Cơ quan lập pháp đã đề xuất tu chính hiến pháp về hoạt động đầu tư bằng công quỹ. 

Tư chính này sẽ cho phép công quỹ được giữ trong một quỹ dành cho dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ dài hạn 
và sẽ được chính phủ đầu tư theo quy định của luật pháp tiểu bang, bao gồm cả các khoản đầu tư vào 
cổ phiếu của công ty tư nhân. 

Tu chính hiến pháp này nên được:   [ ] Chấp thuận    [ ] Bác bỏ 
 
 
Bối cảnh: 
Vào năm 2019, cơ quan lập pháp đã thông qua luật liên quan đến bảo hiểm chăm sóc dài hạn. Theo luật 
đó, nhân viên trả phí bảo hiểm cho các quyền lợi chăm sóc dài hạn thông qua việc khấu trừ lương. 
Chương trình này sẽ bắt đầu vào ngày 1 tháng Một, 2022. Phí bảo hiểm của nhân viên sẽ được gửi vào 
Tài Khoản Tín Thác Dịch Vụ và Hỗ Trợ Dài Hạn (gọi tắt là Tài Khoản Tín Thác). 
 
Hiến Pháp Washington nghiêm cấm công quỹ được đầu tư vào cổ phiếu, ngoại trừ các trường hợp miễn 
trừ cụ thể. Các trường hợp miễn trừ bao gồm trợ cấp hưu trí công cộng và quỹ hưu trí, quỹ tín thác bảo 
hiểm công nghiệp và bất kỳ quỹ nào được tín thác vì lợi ích của người khuyết tật phát triển. 
 
Hiệu Lực của Tu Chính Được Đề Xuất Này Nếu Được Chấp Thuận  
Tu chính Hiến Pháp của tiểu bang sẽ bổ sung Tài Khoản Tín Thác vào danh sách các quỹ có thể được đầu 
tư vào cổ phiếu của công ty tư nhân. Nếu Cơ Quan Lập Pháp cho phép thực hiện đầu tư như vậy thì số 
tiền trong Tài Khoản Tín Thác có thể được đầu tư vào cổ phiếu. 
 
Biện luận ủng hộ: 

• Có một cuộc khủng hoảng về dịch vụ chăm sóc dài hạn đang tăng lên. Có 70% người lớn trên 65 
tuổi sẽ cần đến một số loại hình dịch vụ chăm sóc dài hạn, nhưng có tới 90% không được bảo 
hiểm về hoạt động chăm sóc dài hạn. 

• Bỏ phiếu ủng hộ dự luật trên lá phiếu này sẽ giúp đảm bảo rằng Tài Khoản Tín Thác có thể chi trả 
các quyền lợi cho những người dân Washington đủ điều kiện trong tầm dài hạn. 

• Tài Khoản Tín Thác tự gây quỹ bằng một khoản hoa hồng độc lập; chuyên viên thống kê của tiểu 
bang chịu trách nhiệm thường xuyên chứng nhận khả năng chi trả của chương trình. 

• Ủng hộ SJR 8212 là sự lựa chọn có trách nhiệm về mặt tài chính. Các quỹ sẽ được đầu tư giống 
như cách quỹ hưu trí của tiểu bang hiện đang được đầu tư. Điều này sẽ tạo ra mức tăng trưởng 
lớn hơn trong hoạt động đầu tư. 

• Qua mỗi đợt suy thoái kinh tế, thị trường đã phục hồi trở lại, từ đó thể hiện sức mạnh tổng thể 
của nền kinh tế trong tầm dài hạn. Các lựa chọn đầu tư mang lại lợi suất cao hơn có lợi cho 
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người dân Washington và cực kỳ quan trọng đối với Các Chương Trình Dịch Vụ và Hỗ Trợ Dài 
Hạn trong tương lai. 

 
 
Biện luận chống lại: 

• Hiến Pháp tiểu bang nghiêm cấm đầu tư công quỹ vào cổ phiếu bởi vì chúng có tính rủi ro. 
• Chương Trình Tín Thác Dịch Vụ và Hỗ Trợ Dài Hạn được tạo gần đây là chương trình có trị giá 

hàng tỷ đô la được thiết lập trong phiên lập pháp 2019-2020. SJR 8212 sẽ đảo ngược các biện 
pháp bảo vệ theo hiến pháp nhằm giữ cho Tài Khoản Tín Thác có khả năng thanh toán khi chúng 
ta bước vào giai đoạn “Già Hóa Dân Số” sắp tới của những người cao tuổi cần đến các dịch vụ. 

• Từ năm 2000 đến năm 2003, Chỉ Số Trung Bình Công Nghiệp Dow Jones (Dow Jones Industrial 
Average, DJIA) đã mất đi một phần ba giá trị. Từ năm 2008 đến năm 2009, DJIA đã mất đi một 
nửa giá trị trong Cuộc Đại Suy Thoái. Trong năm nay, DJIA đã sụt giảm hơn 37% trong vòng chưa 
đầy sáu tuần từ Ngày 12 Tháng Hai đến Ngày 23 Tháng Ba. Có ai biết tình trạng này sẽ đi về đâu 
không? Các tác động kinh tế lâu dài của COVID-19 vẫn chưa được xác định. 

• Sẽ tốt hơn khi đầu tư công quỹ vào trái phiếu liên bang, tiểu bang và thành phố để hỗ trợ cho 
các công trình công cộng mà tất cả chúng ta đều dựa vào ở Washington. Công quỹ được an toàn. 
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