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Câu hỏi và trả lời (Q&A) về SPLOST dành cho Giáo Dục 
 

Sở Giáo Dục Quận Gwinett triệu tập cuộc trưng cầu dân ý về việc tiếp tục “Sự Lựa Chọn của Địa 
Phương về Một Cent Thuế Bán Buôn cho Mục Đích Đặc Biệt” (SPLOST) dành cho giáo dục trong 
năm năm nữa. Câu hỏi sẽ được đăng trong phiếu kín ngày 8 tháng 11, 2011 của quận. Bên dưới là 
các câu trả lời cho các câu hỏi chính liên quan đến SPLOST. Để biết thêm thông tin, vui lòng vào 
trang web của học khu tại www.gwinnett.k12.ga.us. 
 

SPLOST dành cho giáo dục là gì? 
• Sự Lựa Chọn của Địa Phương về Thuế Bán Buôn cho Mục Đích Đặc Biệt dành cho giáo dục, cũng được biết đến 

như là SPLOST, là một cent thuế bán buôn trên tất cả các giao dịch bán lẻ trong Quận Gwinnett. 
• SPLOST là thuế bán buôn, không phải là thuế bất động sản. 
• Tất cả mọi người mua sắm tại Quận Gwinnett, bao gồm khách tham quan, đóng góp vào việc hổ trợ các trường 

địa phương. 
• Theo luật định, SPLOST có thể được sử dụng chỉ nhằm vào các dự án cơ bản (capital projects) nhằm hổ trợ các 

trường địa phương. 
• Nguồn ngân sách như vậy không thể được sử dụng cho chi phí vận hành hàng ngày của hệ thống nhà trường.  

SPLOST được kiến nghị như là một thuế mới? SPLOST sẽ có hiệu lực trong bao lâu? 
• SPLOST không phải là thuế mới hoặc thuế thêm. 
• Thuế bán buôn hiện hành sẽ không tăng. 
• Nếu được cử tri tại Quận Gwinnett chấp thuận, một cent thuế bán buôn hiện đang được dành cho các trường 

học sẽ được tiếp tục trong vòng năm năm nữa. 

Ngân sách sẽ được sử dụng như thế nào nếu các cử tri chấp thuận việc tiếp tục một cent thuế bán buôn 
dành cho giáo dục? 
Sở Giáo Dục Quận Gwinnett đề xuất các dự án vốn như sau:  

• Xây dựng 5 trường học mới (một trường trung học phổ thông giảm bớt áp lực cho cụm trường Berkmar/Central, 
một trường trung học cơ sở tại cụm Central Gwinnett, một trường trung học cơ sở tại cụm Peachtree Ridge, và 
một trường tiểu học tại cụm Meadowcreek). 

• Thêm các lớp học tại 8 trường hiện hành (Trường THPT North Gwinnett, Peachtree Ridge, Meadowcreek, 
Trường THCS Twin Rivers, North Gwinnett, Trường Tiểu Học Alcova, Rockbridge, và Camp Creek). 

• Nâng cấp một cơ sở vật chất hiện hành, Monarch School, để vận hành một trường trung học cơ sở thứ hai tại 
cụm Duluth. 

• Máy điều hòa tại tất cả các phòng tập thể thao tại trường trung học phổ thông và trung học cơ sở, cũng như 
tất cả các văn phòng dành cho các hoạt động tại tất cả các trường tiểu học. 

• Máy điều hòa tại tất cả các bếp ăn mà hiện thời không có máy điều hòa.  
• Cung cấp các cải tiến công nghệ tại mỗi cụm trường nhằm hổ trợ việc giảng dạy và học tập. 
• Đuổi kịp việc bảo trì mang tính phòng ngừa đối với các cơ sở hạ tầng hiện hành. 
• Mua thêm xe buýt trường học. 

Việc “bảo trì mang tính phòng ngừa” tại các trường hiện hành bao gồm những việc gì? 
Kết quả của hầu như một thập kỷ cắt giảm ngân sách nghiêm trọng, học khu đã phải trì hoãn phần lớn các hoạt động bảo 
trì mang tính phòng ngừa cần thiết tại tất cả các trường và cơ sở vật chất. Các nhu cầu cụ thể khác nhau tại mỗi trường, 
nhưng các ví dụ nêu sau về các hoạt động bảo trì mang tính phòng ngừa cần thiết toàn hệ thống nhà trường: 

• Sữa chữa mái 
• Thay thế các thiết bị làm nóng và làm lạnh 
• Các cải tiến điện tử và dữ liệu 
• Các cải tiến về chiếu sáng và quản lý năng lượng 
• Thay thế bề mặt sàn 
• Sơn nội thất và bên ngoài 
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Tiếp theo… 
 
Có phải tất cả các trường học sẽ được lợi ích từ việc thông qua SPLOST? 
Đúng. Các cải tiến về cơ sở hạ tầng, nâng cao công nghệ, và nâng cấp cơ sở hạ tầng của hệ thống được hoạch định cho 
tất cả các cụm trường và các trường. 
 
Vì sao học khu cần ngân sách SPLOST cho các dự án cơ bản? 
Ngân sách và kinh phí học khu thường rơi vào hai hạng mục: 

• Kinh Phí Vận Hành – Các kinh phí như vậy bao gồm lương cho giáo viên, các tài liệu giảng dạy, nhiên liệu xe buýt, 
và hóa đơn dịch vụ tiện ích. Ngân sách được cung cấp thông qua ngân sách của tiểu bang và thuế bất động sản 
địa phương. 

• Kinh Phí Cơ Bản – Các kinh phí như vậy bao gồm việc xây dựng và nâng cấp các cơ sở hạ tầng trường học, và việc 
mua sắm các hạng mục đắt tiền như đất đai, xe buýt, và công nghệ. Ngân sách chủ yếu được cung cấp thông qua 
SPLOST do cử tri chấp thuận hay Trái Phiếu trưng cầu dân ý (Bond referendum), với các ngân sách phụ trợ do 
tiểu bang cung cấp. 

• Ngân sách dành cho kinh phí vận hành không đủ để thanh toán cho phí tổn các nhu cầu dự án cơ bản.  
 
Ngân sách SPLOST đã được dùng trong quá khứ để hổ trợ các trường học như thế nào? 

• Cử tri Quận Gwinnett lần đầu chấp thuận SPLOST dành cho giáo dục vào năm 1997. 
• Cử tri chấp thuận sự tiếp tục của một cent thuế bán buôn dành cho giáo dục vào năm 2001 và 2006. 
• Các ngân sách SPLOST trước đây đã được sử dụng để xây dựng 46 trường mới, giúp hệ thống trường học theo 

kịp đà tăng trưởng đăng ký nhập học. 
• Một phần của các ngân sách SPLOST trước đây đã được dùng cho các phần phụ thêm và cải tiến trong lớp học, 

và cho việc mua sắm xe buýt và công nghệ. 
 
Vì sao bây giờ học khu tìm kiếm việc gia hạn SPLOST? 

• SPLOST hiện hành hết hạn vào ngày 30 tháng 6, 2012. Việc chấp thuận vào tháng Mười Một sẽ cho phép GCPS 
tiếp tục thu tiền bắt đầu vào 1 tháng 7, 2012. 

• Theo luật định, các hệ thống nhà trường chỉ có các ngày giới hạn để tổ chức cuộc trưng cầu dân ý SPLOST. 
 
Câu hỏi trong phiếu kín về SPLOST cũng đề cập đến $275,000,000 trong trái phiếu công ích (general 
obligation bonds), ngân sách cũng sẽ được chấp thuận. Ngân sách này dùng để làm gì? 
Ngân sách này sẽ là SPLOST thứ hai cũng bao gồm sự chấp thuận của các trái phiếu công ích. Các trái phiếu này sẽ cung 
cấp ngân sách cho học khu trước việc thu thuế bán buôn, cho phép học khu thực hiện việc khởi động các dự án. Các trái 
phiếu này sẽ được thanh toán bằng thuế buôn bán khi thuế này được thu. 
 
Điều gì xảy ra nếu các cử tri không chấp thuận việc tiếp tục SPLOST? 
SPLOST là nguồn ngân sách chủ yếu cho việc xây dựng và bảo trì các cơ sở hạ tầng có chất lượng cho học sinh. Không có 
nguồn ngân sách này, học khu sẽ bị hạn chế trong khả năng cung cấp trường học mới và bảo trì các cơ sở hạ tầng hiện 
hành. Thêm vào các văn phòng, SPLOST là nguồn ngân sách chủ chốt nhằm đảm bảo việc các công nghệ dành cho học 
sinh và giáo viên được cập nhật. Các công nghệ giáo dục đang thay đổi, và SPLOST IV sẽ giúp GCPS đáp ứng một cách 
hiệu quả các nhu cầu của học sinh, phụ huynh, giáo viên, và các thành viên cộng đồng, cùng với các nguồn công nghệ 
giúp nâng cao kinh nghiệm học tập của học sinh và thúc đẩy việc trao đổi tại tất cả các cấp. 
 

 

Do Các Trường Công Lập Quận Gwinnett thực hiện chỉ dành cho các mục đích thông tin 
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