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Làm thế nào để đọc văn bản dự 
luật?
Bất kỳ câu nào trong ngoặc đôi cùng với một 
hàng gạch ngang qua là nội dung luật tiểu 
bang hiện hành và sẽ bị loại bỏ nếu dự luật 
được cử tri thông qua.
((văn bản mẫu sẽ bị xóa))
Các câu có gạch chân ở dưới không có trong 
luật tiểu bang hiện hành nhưng sẽ được thêm 
vào luật nếu dự luật được cử tri thông qua.
văn bản mẫu sẽ được thêm vào

Toàn Bộ Văn Bản
Dự luật Tiên khởi Số 1631 
 MỘT ĐẠO LUẬT Liên quan đến việc giảm ô nhiễm bằng cách 
đầu tư vào không khí sạch, năng lượng sạch, nước sạch, rừng 
lành mạnh và cộng đồng lành mạnh bằng cách áp đặt lệ phí đối 
với những cơ sở phát thải lớn dựa trên ô nhiễm của họ; và thêm 
một chương mới vào Tiêu Đề 70 của Bộ Luật Được Sửa Đổi 
của Washington (Revised Code of Washington, RCW). 
ĐƯỢC NGƯỜI DÂN TIỂU BANG WASHINGTON BAN HÀNH: 
 MỤC MỚI. Mục 1. KẾT LUẬN VÀ QUYẾT ĐỊNH. Người dân 
tiểu bang Washington đưa ra những kết luận và quyết định sau 
đây: 
 (1) Mục đích của chương này là bảo vệ Washington cho con 
cái chúng ta, cháu của chúng ta, và các thế hệ tương lai bằng 
cách giảm ô nhiễm nhanh chóng và hiệu quả và giải quyết 
những tác động tiêu cực của nó. 
 (2) Việc tiêu thụ nhiên liệu hoá thạch và ô nhiễm có liên quan 
góp phần trực tiếp vào biến đổi khí hậu và ảnh hưởng khu vực 
vì làm nóng toàn cầu, tác hại đến sức khỏe, kinh tế, tài nguyên 
thiên nhiên, môi trường và các cộng đồng tại Washington. Tác 
hại này bao gồm, nhưng không giới hạn vào, những cơn bão 
mãnh liệt, hạn hán, mực nước biển dâng cao, lũ lụt tăng, cháy 
rừng thường xuyên và nghiêm trọng hơn, và các tác động bất 
lợi khác đối với rừng, nông nghiệp, động vật hoang dã, thủy 
sản, sông ngòi và môi trường biển. 
 (3) Các khoản đầu tư vào không khí sạch, năng lượng sạch, 
nước sạch, rừng lành mạnh và cộng đồng lành mạnh sẽ tạo 
thuận lợi cho việc chuyển đổi khỏi nhiên liệu hoá thạch, giảm ô 
nhiễm, và tạo một môi trường bảo vệ trẻ em, gia đình và hàng 
xóm của chúng ta khỏi những tác động bất lợi về ô nhiễm. Tài 
trợ cho các khoản đầu tư này thông qua một lệ phí đối với 
những cơ sở phát thải ô nhiễm lớn dựa trên lượng ô nhiễm 
mà họ góp phần gây ra thì công bằng và hợp lý lẽ. Một lệ phí ô 
nhiễm bù đắp và giảm bớt gánh nặng mà những cơ sở phát thải 
trực tiếp góp phần gây ra. 
 (4) Việc chuyển đổi sang nền kinh tế năng lượng sạch sẽ đem 
lại nhiều lợi ích kinh tế và tăng trưởng việc làm. Truyền thống đổi 
mới và phát triển kỹ thuật của Washington kết hợp với tài trợ có 
sẵn trong chương này sẽ làm tăng cơ hội kinh tế, tăng cường 

tính bền vững về kinh tế và môi trường, và tạo ra và hỗ trợ công 
ăn việc làm nuôi được gia đình trên toàn tiểu bang. Cộng đồng 
doanh nghiệp sẽ đóng một vai trò thiết yếu trong việc dẫn đầu 
quá trình chuyển đổi này và trong việc giảm ô nhiễm. 
 (5) Chính ô nhiễm lẫn việc chuyển đổi thành một xã hội ưu 
tiên không khí sạch, năng lượng sạch, nước sạch, rừng lành 
mạnh, và cộng đồng lành mạnh ảnh hưởng không tương xứng 
đối với một số người, người lao động và cộng đồng hơn những 
đối tượng khác, bao gồm cả những cộng đồng nằm trong các 
khu vực ô nhiễm và cần biện pháp y tế. Việc sử dụng một lệ phí 
ô nhiễm để bù đắp và giảm bớt những tác động đó là điều thích 
hợp để bảo đảm một sự chuyển đổi thành công và công bằng. 
 (6) Các khoản đầu tư được chương này cho phép cấu thành 
việc mua giảm ô nhiễm và việc bảo vệ không khí sạch, nước 
sạch, rừng lành mạnh và các cộng đồng lành mạnh của Wash-
ington. 
 MỤC MỚI. Mục 2. TIÊU ĐỀ NGẮN. Đạo luật này có thể được 
biết và được trích dẫn là Đạo Luật Bảo Vệ Washington. 
 MỤC MỚI. Mục 3. QUỸ DỌN DẸP Ô NHIỄM. (1) Quỹ dọn 
dẹp ô nhiễm được lập ra trong ngân khố tiểu bang. Tất cả các 
khoản tiền thu được từ lệ phí ô nhiễm do chương này áp đạt 
phải được ký thác vào quỹ này. Sở thuế được quyền lập các 
quỹ phụ hoặc tài khoản phụ có thể cần thiết hoặc phù hợp để 
thực hiện các mục đích của chương này. Chỉ có thể chi tiêu các 
khoản tiền thu được từ lệ phí ô nhiễm do chương này áp đặt 
sau khi phân bổ vào quỹ dọn dẹp ô nhiễm. 
 (2) Sau phí tổn điều hành hợp lý: 
 (a) Bảy mươi phần trăm tổng số chi tiêu theo đạo luật này 
phải được sử dụng cho các khoản đầu tư vào không khí sạch 
và năng lượng sạch được cho phép theo mục 4 của đạo luật 
này; 
 (b) Hai mươi lăm phần trăm tổng số chi tiêu theo đạo luật này 
phải được sử dụng cho các khoản đầu tư vào nguồn nước sạch 
và rừng lành mạnh được cho phép theo mục 5 của đạo luật này; 
và
 (c) Năm phần trăm tổng số chi tiêu theo đạo luật này phải 
được sử dụng cho các khoản đầu tư vào cộng đồng lành mạnh 
được cho phép theo mục 6 của đạo luật này. 
 (3) Hội đồng có thể cho phép khác biệt từ các khoản phân bổ 
trong tiểu mục (2) của mục này nếu không có đủ số lượng các 
chương trình, hoạt động, hoặc dự án được quan tâm hay đủ 
điều kiện tìm kiếm tài trợ hoặc nếu không thì hội đồng xác định 
rằng khác biệt với khoản phân bổ theo quy định là thiết yếu để 
đạt được các mục đích của chương này. 
 (4) Việc tuân thủ các khoản phân bổ cần thiết trong tiểu mục 
(2) của mục này có thể được tính toán dựa trên chi phí trung 
bình từ quỹ trong bất kỳ khoảng thời gian bốn năm nào. 
 (5) Ngoài những điều kiện trong tiểu mục (2) của mục này, 
mỗi năm tổng số khoản đầu tư được thực hiện theo chương 
này phải đáp ứng những yêu cầu sau đây: 
 (a) Tối thiểu ba mươi lăm phần trăm tổng số khoản đầu tư 
được cho phép theo chương này phải cung cấp các lợi ích trực 
tiếp và có ý nghĩa cho các khu vực ô nhiễm và cần biện pháp y 
tế. 
 (b) Tối thiểu mười phần trăm tổng số khoản đầu tư được cho 
phép theo chương này phải tài trợ cho các chương trình, hoạt 
động hoặc dự án nằm trong ranh giới và cung cấp các lợi ích 
trực tiếp và có ý nghĩa cho các khu vực ô nhiễm và cần biện 
pháp y tế. Một khoản đầu tư đáp ứng các điều kiện của cả tiểu 



110 Dự luật Tiên khởi Số 1631

mục (5)(b) này lẫn (a) của tiểu mục này có thể được tính vào 
phần trăm tối thiểu cần thiết cho cả hai tiểu mục. 
 (c) Tối thiểu mười phần trăm tổng số khoản đầu tư được cho 
phép theo chương này phải được sử dụng cho các chương 
trình, hoạt động hoặc dự án được một nghị quyết của một bộ 
lạc Da Đỏ chính thức hỗ trợ, với ưu tiên dành cho các dự án 
do một bộ lạc Da Đỏ trực tiếp điều hành hoặc đề xướng. Một 
khoản đầu tư đáp ứng các điều kiện của cả tiểu mục (5)(c) này 
lẫn (a) của tiểu mục này có thể được tính vào phần trăm tối 
thiểu cần thiết cho cả hai tiểu mục. Tuy nhiên, các khoản đầu tư 
theo tiểu mục này (5) (c) được bổ sung, và có thể không được 
tính vào, phần trăm tối thiểu cần thiết cho (b) của tiểu mục này. 
Các chương trình, hoạt động, hoặc dự án mà tín dụng được 
cho phép chiếu theo mục 4(6) của đạo luật này có thể, nhưng 
không bắt buộc, phải tính vào phần trăm tối thiểu cần thiết cho 
tiểu mục (5)(c) này. 
 (d) Đối với các mục đích của tiểu mục này, «lợi ích» có nghĩa là các 
khoản đầu tư hoặc hoạt động mà: 
 (i) Giảm các đặc điểm về dân số dễ bị tổn thương, gánh nặng 
môi trường, hoặc các rủi ro liên quan nào góp phần đáng kể vào 
việc chỉ định tác động tích luỹ của khu vực ô nhiễm và cần biện 
pháp y tế;
 (ii) Bảo vệ một cách có ý nghĩa khu vực ô nhiễm và cần biện 
pháp y tế, hoặc hỗ trợ đáp ứng của cộng đồng, đối với tác động 
của biến đổi khí hậu; hoặc 
 (iii) Đáp ứng nhu cầu của cộng đồng được xác định bởi các 
thành viên dễ bị tổn thương của cộng đồng phù hợp với mục 
đích của chương này và được ban công lý về môi trường và 
kinh tế ủng hộ. 
 (6) Việc chi tiêu các khoản tiền theo chương này phải phù hợp 
với luật pháp áp dụng của liên bang, tiểu bang và địa phương, 
và các quyền theo hiệp ước, bao gồm nhưng không giới hạn ở 
những cấm đoán trong việc sử dụng công quỹ do Hiến Pháp 
tiểu bang áp đặt. 
 (7) Các thực thể công, bao gồm nhưng không giới hạn ở các 
cơ quan tiểu bang, các tập đoàn thành phố, và các bộ lạc được 
liên bang thừa nhận, và các công ty tư nhân phi lợi nhuận và vì 
lợi nhuận hội đủ điều kiện nhận các quỹ đầu tư được cho phép 
theo chương này. 
 (8) Tài trợ theo chương này và các khoản tín dụng được cho 
phép theo mục 4(6) của đạo luật này có thể được đầu tư vào 
các thử nghiệm thí điểm và các dự án phát triển thị trường và 
kỹ thuật khác được thiết kế để kiểm tra tính hiệu quả của dự án, 
chương trình hoặc kỹ thuật được đề xuất. 
 MỤC MỚI. Mục 4. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ KHÔNG KHÍ SẠCH 
VÀ NĂNG LƯỢNG SẠCH. 
 (1) Tài khoản không khí sạch và năng lượng sạch được lập 
ra trong ngân khố tiểu bang. Tất cả các khoản tiền gửi đến tài 
khoản này từ quỹ dọn dẹp ô nhiễm được lập ra trong mục 3 
của đạo luật này phải được ký thác vào tài khoản. Tiền trong 
tài khoản phải được sử dụng cho các chương trình, hoạt động, 
hoặc dự án mang lại hoặc tạo điều kiện giảm thiểu ô nhiễm 
kiểm chứng được hoặc hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng 
hay người dân có thu nhập thấp hơn trong quá trình chuyển đổi 
sang một nền kinh tế năng lượng sạch, bao gồm nhưng không 
giới hạn vào: 
 (a) Các chương trình, hoạt động, hoặc dự án triển khai các 
nguồn năng lượng tái tạo đủ điều kiện, chẳng hạn như năng 
lượng mặt trời và gió; 

 (b) Các chương trình, hoạt động, hoặc dự án, bao gồm các 
khoản đầu tư tự định hướng, mà làm tăng hiệu quả năng lượng 
hoặc giảm phát thải các-bon của các cơ sở công nghiệp, bao 
gồm nhưng không giới hạn vào các đề xuất để thực hiện nhiệt 
và năng lượng kết hợp, năng lượng ở địa hạt, hoặc năng lượng 
tái tạo tại chỗ, chẳng hạn như năng lượng mặt trời và gió, nâng 
cấp thiết bị hiện có lên các mô hình hiệu quả hơn, giảm phát thải 
quy trình, và chuyển sang các nguồn nhiên liệu ít các-bon hơn, 
đặc biệt là chuyển đổi các nguồn nhiên liệu hoá thạch thành 
nguồn nhiên liệu phi hoá thạch; 
 (c) Các chương trình, hoạt động, hoặc dự án, bao gồm các 
khoản đầu tư tự định hướng, mà làm tăng hiệu quả năng lượng 
trong các toà nhà mới và hiện hữu, với mục tiêu tạo ra các toà 
nhà trung tính về các-bon trên toàn tiểu bang; 
 (d) Các chương trình, hoạt động, hoặc dự án làm giảm lượng 
khí thải các-bon liên quan đến giao thông, bao gồm nhưng 
không giới hạn vào các chương trình, hoạt động hoặc dự án 
mà: 
 (i) Đẩy nhanh việc triển khai các đội vận tải và xe cộ không 
phát thải, bao gồm các phương tiện không lưu thông trên 
đường và tàu thuyền, tạo ra cơ sở hạ tầng tiếp nhiên liệu cho 
xe cộ không phát thải, hoặc triển khai cơ sở hạ tầng lưới để tích 
hợp xe điện và thiết bị sạc điện; 
 (ii) Giảm số dặm xe di chuyển hoặc tăng vận chuyển công 
cộng, bao gồm đầu tư vào giao thông công cộng, quản lý nhu 
cầu vận chuyển, vận chuyển phi cơ giới, gia cư gần giao thông 
công cộng với giá cả phải chăng, và băng thông rộng tốc độ 
cao ở nông thôn để tạo điều kiện thuận lợi cho các tuỳ chọn làm 
việc từ xa chẳng hạn như y tế từ xa hoặc đào tạo công việc trực 
tuyến; hoặc
 (iii) Tăng hiệu quả sử dụng nhiên liệu trong xe cộ và tàu thuyền 
ở nơi mà các lựa chọn để chuyển đổi thành không khí thải, 
nhiên liệu các-bon thấp, hoặc phương tiện giao thông công 
cộng rất tốn kém và không khả thi hoặc không có sẵn; 
 (e) Các chương trình, hoạt động, hoặc dự án cải thiện hiệu 
quả năng lượng, bao gồm các chương trình, hoạt động hoặc dự 
án liên quan đến phát triển quản lý nhu cầu điện, năng lượng ở 
địa hạt, hoặc sưởi ấm và làm mát, và các khoản đầu tư chuyển 
đổi thị trường của các sản phẩm tiết kiệm năng lượng; 
 (f) Các chương trình, hoạt động, hoặc dự án thay thế việc sử 
dụng khí đốt thiên nhiên bằng khí đốt không lấy từ nhiên liệu hoá 
thạch, bao gồm nhưng không giới hạn vào biomethane và khí 
đốt tổng hợp. Các chương trình, hoạt động, hoặc dự án có thể 
bao gồm các khoản đầu tư để giải quyết chi phí gia tăng của khí 
đốt phi hoá thạch hoặc các khoản đầu tư để mở rộng sản xuất 
hoặc phân phối khí đốt phi hoá thạch; 
 (g) Các chương trình, hoạt động, hoặc dự án triển khai phát 
điện phân phối, lưu trữ năng lượng, kỹ thuật quản lý nhu cầu, và 
các dự án hiện đại hoá lưới điện khác; hoặc 
 (h) Các chương trình, hoạt động, hoặc dự án dẫn đến việc cô 
lập các-bon, bao gồm nhưng không giới hạn vào việc cô lập các 
nguồn tài nguyên nước biển và nước ngọt, đất cát nông nghiệp, 
môi trường sống trên cạn, ven sông và dưới nước, và rừng hấp 
thụ các-bon. Quỹ tài trợ theo tiểu mục (1)(h) này không thể tài 
trợ cho các trách nhiệm quản lý đất đai theo yêu cầu hợp pháp, 
chẳng hạn như các điều kiện theo đạo luật thực hành rừng 
hoặc các quy định sử dụng đất thích hợp khác. 
 (2)(a) Bộ thương mại, làm việc với các ban, chương trình 
năng lượng mở rộng của Đại Học Tiểu Bang Washington, bộ 
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giao thông vận tải, và tư vấn với ủy ban tiện ích và giao thông 
vận tải, các tiện ích do nhà đầu tư sở hữu và người tiêu dùng 
sở hữu, và các chuyên gia và cơ quan khác, và sau khi xem xét 
các kế hoạch giảm ô nhiễm các-bon khác của tiểu bang hoặc 
các chiến lược đầu tư giảm khí nhà kính, sẽ lập các kế hoạch 
đầu tư giảm ô nhiễm và các quy tắc đề xuất để mô tả quy trình 
và tiêu chí giải ngân từ tài khoản năng lượng sạch và không khí 
sạch phù hợp với mục này. Tất cả các kế hoạch đầu tư và các 
quy tắc được đề xuất theo yêu cầu của tiểu mục này phải tuân 
theo cùng quy trình này. 
 (i) Bộ thương mại phải đề xuất và đệ trình để hội đồng phê duyệt 
một kế hoạch đầu tư ban đầu, các quy trình, và thủ tục đầu tư 
theo mục này, mà hội đồng sẽ xem xét và phê duyệt trước ngày  
1 tháng Giêng, 2020. Kế hoạch đầu tư, các quy trình và thủ tục 
này chi phối các khoản đầu tư được thực hiện theo mục này 
cho đến khi kế hoạch đầu tư lâu dài theo yêu cầu (a)(ii) của tiểu 
mục này được thông qua theo quy tắc. 
 (ii) Trễ nhất là ngày 1 tháng Giêng, 2022, bộ thương mại phải 
soạn thảo và trình lên hội đồng một kế hoạch đầu tư lâu dài và 
các quy tắc được đề xuất để hội đồng xem xét và phê duyệt 
thông qua quy trình ra quyết định. Sau khi hội đồng thông qua 
các quy tắc cuối cùng, kế hoạch đầu tư đã thông qua thay thế 
kế hoạch đầu tư ban đầu được cho phép theo (a)(i) của tiểu 
mục này. 
 (iii) Bộ thương mại phải đề xuất cập nhật cho kế hoạch đầu tư 
lâu dài và các quy tắc được đề xuất mỗi bốn năm để hội đồng 
xem xét và phê duyệt thông qua quy trình ra quyết định. 
 (b) Các kế hoạch đầu tư phải quy định một quy trình lựa chọn 
dự án cạnh tranh dẫn đến một danh mục đầu tư cân bằng bao 
gồm một loạt các giải pháp kỹ thuật, hấp thụ, và giảm phát thải 
nhằm giảm thiểu một cách hiệu quả và hữu hiệu lượng khí thải 
các-bon của tiểu bang từ các mức 2018 tối thiểu hai mươi triệu 
tấn tính đến năm 2035 và tối thiểu năm mươi triệu tấn tính đến 
năm 2050 trong khi tạo ra các lợi ích kinh tế, môi trường và 
sức khoẻ. Việc giảm phát thải sẽ đạt được theo kế hoạch này, 
kết hợp với các khoản cắt giảm được thực hiện theo các chính 
sách khác của tiểu bang, nên đạt được cắt giảm lượng phát 
thải phù hợp với tỷ lệ cắt giảm các-bon toàn cầu của tiểu bang, 
mà sẽ hạn chế nhiệt độ toàn cầu tăng lên hai độ C và tốt nhất là 
dưới một và một nửa độ C. 
 (3)(a) Đối với các khoản đầu tư được cho phép theo tiểu mục 
(1)(h) của mục này:
 (i) Bộ tài nguyên thiên nhiên phải thiết lập các thủ tục, tiêu chí 
và quy tắc được đề xuất cho một chương trình để cô lập các-
bon thông qua các dự án các-bon xanh. 
 (ii) Bộ nông nghiệp phải thiết lập các thủ tục, tiêu chí và quy 
tắc được đề xuất để tăng cường hấp thụ qua đất cát và giảm 
phát thải từ sự mất mát và xáo trộn đất cát, bao gồm cả việc 
chuyển đổi đồng cỏ và đất trồng trọt sang phát triển đô thị. 
 (iii) Văn phòng giải trí và bảo tồn phải thiết lập các thủ tục, tiêu 
chí, và quy tắc được đề xuất cho một chương trình cấp khoản 
để tài trợ cho các dự án ngăn chặn sự chuyển đổi và phân mảnh 
rừng hấp thụ các-bon, đất nông nghiệp và môi trường sống tự 
nhiên của tất cả các loài; mở rộng việc kết nối môi trường sống 
và rừng hấp thụ các-bon; khuyến khích trồng lại rừng; tài trợ cho 
việc mua lại các đặc quyền bảo tồn vĩnh viễn hoặc chủ quyền 
phí đơn giản với các hạn chế hành động dẫn đến tăng cường 
hấp thụ lượng các-bon nhờ rừng thông qua việc thực hiện các 
biện pháp quản lý rừng được cải thiện nhằm bảo vệ lợi ích sinh 

thái, bảo vệ môi trường sống và cung cấp việc làm bền vững 
cho cộng đồng nông thôn; và hỗ trợ các hoạt động quản lý để 
cải thiện các chức năng sinh thái với quy mô cảnh quan để bảo 
vệ nước, đất và môi trường sống cho cá, động vật hoang dã và 
thực vật và giảm tiềm năng phát thải khí nhà kính. Chương trình 
phải ưu tiên và xếp hạng các dự án có hiệu quả thu giữ và lưu 
trữ các-bon và cung cấp nhiều lợi ích sinh thái bổ sung khác 
nhau. 
 (b) Các thủ tục và tiêu chí cho các chương trình, hoạt động, 
hoặc dự án được thiết lập theo (a)(ii) và (iii) của tiểu mục này 
phải duy trì sự linh hoạt đầy đủ để phục vụ như một nguồn tài 
trợ đối xứng với các nguồn khác và cho phép một phần tài trợ 
nhận được cung cấp cho các chi phí dài hạn của các nghĩa vụ 
quản lý trên các vùng đất được bảo vệ theo các chương trình, 
hoạt động hoặc dự án đó. 
 (c) Các thủ tục, tiêu chí và quy tắc được đề xuất cho các 
chương trình, hoạt động hoặc dự án thiết lập theo (a)(ii) và (iii) 
của tiểu mục này phải được xây dựng với sự tư vấn của các 
ban và phải được đệ trình lên hội đồng để đánh giá và phê 
duyệt cuối cùng trễ nhất là ngày 1 tháng Giêng, 2020. 
 (4)(a) Phải có đủ các khoản đầu tư được thực hiện từ tài 
khoản không khí sạch và năng lượng sạch để ngăn chặn hoặc 
loại bỏ gánh nặng năng lượng gia tăng đối với những người có 
thu nhập thấp hơn vì hệ quả của các biện pháp giảm ô nhiễm, 
bao gồm lệ phí ô nhiễm thu được từ các cơ sở phát thải lớn 
theo chương này. Tối thiểu, mười lăm phần trăm của tài khoản 
không khí sạch và năng lượng sạch được dành riêng cho các 
khoản đầu tư trực tiếp giảm gánh nặng năng lượng cho những 
người có thu nhập thấp hơn. Các quỹ bổ sung từ tài khoản 
không khí sạch và năng lượng sạch phải được phân bổ để phát 
triển chương trình, tuyển dụng, ghi danh và quản lý để đạt được 
mục đích của tiểu mục này. Các khoản đầu tư là để bổ sung cho 
các chương trình, hoạt động hoặc dự án được tài trợ thông qua 
các khoản tín dụng được cho phép theo tiểu mục (6) của mục 
này. Sau khi báo cáo hiệu quả đầu tiên được ban hành, ban 
công lý về môi trường và kinh tế có thể đưa ra các đề nghị cho 
hội đồng về các biện pháp nhằm đạt được tốt hơn mục tiêu của 
tiểu mục này. 
 (b) Bộ thương mại hoặc, đối với các khoản tín dụng được cho 
phép theo tiểu mục (6) của mục này, một doanh nghiệp năng 
lượng và ánh sáng hoặc doanh nghiệp phân phối khí đốt phải: 
 (i) Tư vấn có ý nghĩa với những người có thu nhập thấp hơn 
và với ban công lý về môi trường và kinh tế, lập ra một kế hoạch 
dự thảo để xác định các chương trình, hoạt động hoặc dự án 
đạt được mục đích của tiểu mục này và tối đa hoá số người có 
lợi tức thấp hơn được hưởng lợi ở các mức độ phù hợp với nhu 
cầu. Kế hoạch dự thảo này phải được đệ trình lên hội đồng để 
xem xét và phê duyệt cuối cùng. 
 (ii) Ưu tiên các chương trình, hoạt động và dự án tạo ra được 
việc giảm thiểu gánh nặng năng lượng bền vững sau đây: 
 (A) Khả năng chi trả năng lượng thông qua các chương trình 
hỗ trợ hoá đơn và các chương trình tương tự khác; 
 (B) Giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hoá thạch được sử dụng 
cho phương tiện giao thông, bao gồm phương tiện giao thông 
chung và công cộng cho khả năng tiếp cận và chuyển dịch;
 (C) Giảm tiêu thụ năng lượng hộ gia đình, chẳng hạn như 
phòng chống thời tiết; và 
 (D) Các dự án năng lượng tái tạo trong cộng đồng cho phép 
những người tham gia đủ điều kiện sở hữu hoặc tiếp nhận các 
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lợi ích của các dự án đó với chi phí giảm hoặc miễn phí. 
 (iii) Tư vấn với các tổ chức phi lợi nhuận dựa vào cộng đồng 
và các bộ lạc Da Đỏ khi thích hợp, thiết kế và thực hiện các 
chiến dịch ghi danh toàn diện phù hợp về ngôn ngữ và văn hoá 
để thông báo và ghi danh những người có thu nhập thấp hơn 
trong các chương trình hỗ trợ được cho phép theo tiểu mục 
này. Chiến dịch này cũng phải thông báo cho những người có 
thu nhập thấp hơn về các chương trình giảm chi phí năng lượng 
khác mà họ có thể hội đủ điều kiện. Chiến dịch này nên cố gắng 
đạt được số lượng ghi danh một trăm phần trăm những người 
có thu nhập thấp hơn. Bộ thương mại có thể ký hợp đồng với 
các bên thứ ba để thực hiện các yêu cầu của tiểu mục này. 
 (c) Các chương trình, hoạt động hoặc dự án được tính vào chi 
phí theo yêu cầu của mục 3(5)(a) của đạo luật này có thể không 
được tính vào chi phí tối thiểu theo yêu cầu của tiểu mục này. 
 (5) Trong vòng bốn năm kể từ ngày mục này có hiệu lực, số 
dư tối thiểu năm mươi triệu mỹ kim của tài khoản không khí 
sạch và năng lượng sạch phải được dành ra, bổ sung hàng 
năm, và duy trì cho một chương trình hỗ trợ người lao động cho 
người lao động trong ngành nhiên liệu hoá thạch có công đoàn 
và không có giám sát mà bị ảnh hưởng bởi việc chuyển đổi 
từ nhiên liệu hoá thạch sang nền kinh tế năng lượng sạch. Bộ 
thương mại, tham khảo với ban công lý về môi trường và kinh 
tế, có thể phân bổ thêm tiền từ quỹ nếu cần thiết để đáp ứng 
các nhu cầu của người lao động hội đủ điều kiện trong trường 
hợp số lượng người mất việc không lường trước được hoặc 
bất thường. 
 (a) Hỗ trợ cho người lao động có thể bao gồm nhưng không 
giới hạn vào việc thay thế toàn bộ tiền lương, phúc lợi y tế, và 
đóng góp lương hưu cho mỗi người lao động trong vòng năm 
năm nghỉ hưu; thay thế toàn bộ tiền lương, phúc lợi y tế và đóng 
góp hưu trí cho mỗi người lao động có ít nhất một năm phục vụ 
cho mỗi năm phục vụ đến tối đa năm năm phục vụ; bảo hiểm 
tiền lương cho đến năm năm cho người lao động tái tuyển dụng 
có hơn năm năm phục vụ; tối đa hai năm chi phí đào tạo bao 
gồm học phí và các chi phí liên quan, dựa trên chi phí đại học 
cộng đồng và cao đẳng kỹ thuật trong tiểu bang; dịch vụ tư vấn 
đồng đẳng trong quá trình chuyển đổi; dịch vụ sắp xếp việc làm, 
ưu tiên việc làm trong lĩnh vực năng lượng sạch; chi phí di dời; 
và bất kỳ dịch vụ nào khác được coi là cần thiết bởi ban công lý 
về môi trường và kinh tế. 
 (b) Bộ thương mại, tư vấn với ban công lý về môi trường và 
kinh tế, sẽ soạn thảo các quy tắc, thủ tục và tiêu chí, để xác định 
những người lao động bị ảnh hưởng và quản lý chương trình 
này. Các quy tắc, thủ tục và tiêu chí dự thảo này phải được đệ 
trình lên ủy ban để xem xét và phê duyệt cuối cùng thông qua 
quy trình ra quyết định. 
 (6)(a) Doanh nghiệp kinh doanh năng lượng và ánh sáng 
hoặc kinh doanh phân phối khí đốt hội đủ điều kiện có thể yêu 
cầu các khoản tín dụng lên tới một trăm phần trăm lệ phí ô 
nhiễm mà họ chịu trách nhiệm pháp lý theo chương này. Các 
khoản tín dụng có thể được cho phép, và trước các khoản đầu 
tư vào các chương trình, hoạt động hoặc dự án phù hợp với kế 
hoạch đầu tư năng lượng sạch đã được ủy ban tiện ích và giao 
thông vận tải phê duyệt cho các tiện ích do nhà đầu tư sở hữu 
và các doanh nghiệp phân phối khí đốt, hoặc bộ thương mại 
phê duyệt cho các tiện ích do người tiêu dùng sở hữu. 
 (b) Các kế hoạch đầu tư năng lượng sạch phải được soạn 
ra bởi một doanh nghiệp kinh doanh năng lượng và ánh sáng 

hoặc kinh doanh phân phối khí đốt hội đủ điều kiện trong sự 
hợp tác có ý nghĩa với các bên liên quan, bao gồm cả hội đồng 
và các ban. Doanh nghiệp kinh doanh năng lượng và ánh sáng 
hoặc kinh doanh phân phối khí đốt hội đủ điều kiện phải thu 
thập ý kiến công chúng và đệ trình kế hoạch đầu tư năng lượng 
sạch để ủy ban xem xét và phê duyệt cho các tiện ích do nhà 
đầu tư sở hữu và các doanh nghiệp phân phối khí đốt, hoặc để 
bộ xem xét và phê duyệt cho các tiện ích do người tiêu dùng sở 
hữu. 
 (c) Để được phê duyệt, kế hoạch đầu tư năng lượng sạch phải: 
 (i) Xác định các khoản đầu tư phù hợp với kế hoạch đầu tư, 
các đối tượng và mục tiêu giảm thiểu ô nhiễm được cho phép 
và xác định trong tiểu mục (2) của mục này. Các khoản đầu tư 
hội đủ điều kiện bao gồm:
 (A) Các loại được liệt kê trong tiểu mục (1)(a) đến (g) của mục 
này; 
 (B) Một chương trình giáo dục và tiếp cận khách hàng để 
thúc đẩy sự tham gia rộng rãi của người tiêu dùng và các doanh 
nghiệp; 
 (C) Việc khấu hao nhanh chóng của một máy phát điện chạy 
bằng nhiên liệu hoá thạch thuộc sở hữu của một doanh nghiệp 
năng lượng và ánh sáng, giới hạn ở mức ba mươi phần trăm tín 
dụng được cho phép theo kế hoạch đầu tư năng lượng sạch, 
nếu: 
 (I) Lịch khấu hao nhanh bao gồm việc thu hồi toàn bộ phí tổn 
của nhà máy đang hoạt động của doanh nghiệp năng lượng và 
ánh sáng sở hữu hoặc kiểm soát nhà máy liên quan đến máy 
phát điện chạy bằng nhiên liệu hoá thạch; 
 (II) Nhà máy được thay thế bằng các nguồn tài nguyên tái tạo 
hoặc các nguồn theo nhu cầu mà không phát ra khí nhà kính; và 
 (III) Lịch khấu hao nhanh và kế hoạch năng lượng thay thế 
được bao gồm trong kế hoạch đầu tư năng lượng sạch được 
ủy ban phê duyệt; 
 (D) Thay thế toàn bộ hoặc một phần trong phần vốn vay của 
một khoản đầu tư vốn phát triển các nguồn năng lượng tái tạo 
hội đủ điều kiện nếu làm thế sẽ giảm chi phí tài trợ và việc xây 
dựng vốn đầu tư bắt đầu sau ngày có hiệu lực của mục này; 
 (E) Đối với một doanh nghiệp phân phối khí đốt hội đủ điều 
kiện, mua các đơn vị giảm các-bon thay thế. Các đơn vị giảm 
các-bon thay thế chỉ có sẵn nếu một doanh nghiệp phân phối 
khí đốt chứng minh được trong kế hoạch đầu tư năng lượng 
sạch của mình rằng họ đã theo đuổi tất cả các cơ hội đầu tư sẵn 
có khác. Có thể giảm tối đa mười phần trăm lệ phí ô nhiễm nợ 
trong một năm nhất định bằng cách mua các đơn vị giảm các-
bon thay thế. Một doanh nghiệp phân phối khí đốt hội đủ điều 
kiện phải chứng minh rằng bất kỳ đơn vị giảm các-bon nào họ 
mua đều có thể xác minh là giảm đáng kể khí thải các-bon trong 
tiểu bang, tạo ra lợi ích, như được định nghĩa trong phần (3)(5)
(d) của đạo luật này, trong các khu vực ô nhiễm và cần giải pháp 
y tế, và được phát triển với sự tư vấn có ý nghĩa với những dân 
số dễ bị tổn thương. Các đơn vị giảm các-bon thay thế chỉ có 
sẵn trong mười năm ngay sau ngày hiệu lực của mục này; 
 (ii) Xác định các khoản đầu tư đầy đủ để loại bỏ gánh nặng 
năng lượng ròng của khách hàng là những người có thu nhập 
thấp hơn vì hệ quả của các biện pháp giảm ô nhiễm, bao gồm 
các điều kiện của đạo luật này. Tối thiểu, mười lăm phần trăm tín 
chỉ phải dành riêng cho các khoản đầu tư trực tiếp giảm gánh 
nặng năng lượng cho những người có thu nhập thấp hơn. Các 
quỹ bổ sung phải được phân bổ để phát triển chương trình, 
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tuyển dụng, ghi danh và quản lý để đạt được mục đích của tiểu 
mục này. Các khoản đầu tư này phải phù hợp với tiểu mục (4) 
của mục này; 
 (iii) Chứng minh các điều kiện trong mục 3(5)(a) của đạo luật 
này đã được đáp ứng và các tiêu chí trong mục 7 của đạo luật 
này, ngoại trừ tiểu mục (1)(d) của mục đó, đã được ưu tiên 
trong việc phát triển kế hoạch; 
 (iv) Mô tả một chiến lược dài hạn để loại bỏ bất kỳ nghĩa vụ lệ 
phí nào do chương này áp đặt đối với điện và giảm thiểu bất kỳ 
nghĩa vụ lệ phí nào đối với khí đốt thiên nhiên; 
 (v) Cung cấp các chỉ số hiệu suất, bao gồm các chỉ số hiệu 
suất được thiết kế để đo lường giảm thiểu ô nhiễm đạt được, 
các lợi ích giảm gánh nặng năng lượng được cung cấp, và các 
chỉ số tiến bộ khác trong việc đạt được mục đích của chương 
này. Các chỉ số hiệu suất phải bao gồm thời gian hoạt động của 
kế hoạch; 
 (vi) Chứng minh rằng các chi phí trong kế hoạch là để bổ 
sung cho các chương trình và chi phí hiện hữu cần thiết để đáp 
ứng các yêu cầu giảm phát thải, bảo tồn năng lượng, thu nhập 
thấp, hoặc năng lượng tái tạo khác trong trường hợp không có 
chương này và gia tăng đầu tư hoặc chi tiêu mà doanh nghiệp 
kinh doanh năng lượng và ánh sáng hoặc kinh doanh phân phối 
khí đốt sẽ phải theo đuổi trong trường hợp không có kế hoạch 
này và các điều kiện của chương này; và 
 (vii) Mô tả các phương pháp giải quyết những thiếu sót của 
các kế hoạch trước đó trong việc đạt được các điều kiện quy 
định trong tiểu mục (6)(c) này.
 (d) Bộ và ủy ban có thể chọn phê duyệt toàn bộ kế hoạch hoặc 
chỉ các phần của kế hoạch và chỉ cho phép các khoản tín dụng 
cho các phân đoạn được phê duyệt. Bộ, ủy ban, và hội đồng có 
thể trao đổi và đưa ra các đề nghị cho nhau trước khi phê duyệt 
một kế hoạch đầu tư năng lượng sạch. Bộ và ủy ban có thể đưa 
ra những quyết định dựa trên hiệu quả của kế hoạch, bao gồm 
so sánh thích hợp với việc giảm thiểu các-bon và các kết quả 
khác dự kiến đạt được theo kế hoạch đầu tư giảm ô nhiễm của 
tiểu bang được thiết lập theo tiểu mục (2) của mục này, các kết 
quả của báo cáo hiệu quả được thiết lập theo mục 12 của đạo 
luật này, và các tiêu chí khác mà họ áp dụng. 
 (e) Một doanh nghiệp kinh doanh năng lượng và ánh sáng 
hoặc kinh doanh phân phối khí đốt được cho phép nhận các 
khoản tín dụng theo tiểu mục này phải thiết lập và duy trì một tài 
khoản đầu tư năng lượng sạch riêng biệt mà họ phải ký thác số 
tiền tương đương với các khoản tín dụng được cho phép theo 
mục này. Các khoản tiền gửi vào tài khoản này phải được chi 
tiêu trong năm mà tiền được thu từ khách hàng, năm trước đó, 
hoặc bất kỳ ba năm tiếp theo nào, sau đó tiền phải được chuyển 
vào tài khoản không khí sạch và năng lượng sạch. 
 (f) Khi phê duyệt kế hoạch đầu tư năng lượng sạch, một 
doanh nghiệp kinh doanh năng lượng và ánh sáng hoặc kinh 
doanh phân phối khí đốt hội đủ điều kiện phải chi tiêu tiền từ 
tài khoản đầu tư năng lượng sạch theo kế hoạch đầu tư năng 
lượng sạch đã được phê duyệt, với sự giám sát của ủy ban 
hoặc bộ. Một doanh nghiệp kinh doanh năng lượng và ánh sáng 
hoặc kinh doanh phân phối khí đốt phải gửi báo cáo hàng năm 
cho ủy ban hoặc bộ bao gồm, tối thiểu, tình trạng của kế hoạch 
và đánh giá xem khoản đầu tư của họ đã đạt được các chỉ số 
hiệu suất được xác định trong kế hoạch đầu tư năng lượng 
sạch hay chưa. 
 (g) Nếu ủy ban hoặc bộ xác định rằng một kế hoạch không 

đáp ứng một chỉ số hiệu suất, thì ủy ban hoặc bộ có thể yêu 
cầu doanh nghiệp kinh doanh năng lượng và ánh sáng hoặc 
kinh doanh phân phối khí đốt chuyển các khoản tín dụng còn lại 
dành riêng cho kế hoạch hoặc thành phần không hiệu quả cho 
tài khoản không khí sạch và năng lượng sạch và có thể từ chối 
các kế hoạch tương lai, trừ khi họ đáp ứng các điều kiện của 
tiểu mục này. 
 (h) Để duy trì tư cách hội đủ điều kiện nhận tín dụng cho các 
lệ phí, một doanh nghiệp kinh doanh năng lượng và ánh sáng 
hoặc kinh doanh phân phối khí đốt hội đủ điều kiện phải nộp và 
được phê duyệt một kế hoạch đầu tư năng lượng sạch được 
cập nhật mỗi hai năm. 
 (i) Một doanh nghiệp kinh doanh năng lượng và ánh sáng do 
nhà đầu tư sở hữu hoặc doanh nghiệp phân phối khí đốt có thể 
không kiếm được tỷ lệ hoàn vốn từ phần đầu tư được thanh 
toán bằng tín dụng theo mục này. 
 (j) Các khoản tín dụng có thể không hỗ trợ các chương trình, 
hoạt động, hoặc dự án mà lẽ ra hợp pháp theo đòi hỏi của luật 
liên bang, tiểu bang hoặc địa phương, hoặc được yêu cầu như 
là kết quả của thoả thuận pháp lý hoặc hành động ràng buộc 
khác đối với cơ sở có tiềm năng nhận tài trợ. Có thể không 
được sử dụng các khoản tín dụng để thay thế tài trợ hiện tại cho 
các chương trình liên quan. 
 (k) Một doanh nghiệp kinh doanh năng lượng và ánh sáng 
hoặc kinh doanh phân phối khí đốt hội đủ điều kiện được phép 
sử dụng một khoản tín dụng hợp lý cho các chi phí điều hành 
cần thiết liên quan đến các điều kiện của tiểu mục này, bao gồm 
cả việc thiết lập và thực hiện một kế hoạch đầu tư năng lượng 
sạch đã được phê duyệt. 
 (l) Đối với các mục đích của tiểu mục này, một doanh nghiệp 
kinh doanh năng lượng và ánh sáng hoặc kinh doanh phân phối 
khí đốt hội đủ điều kiện có thể yêu cầu trong vòng một trăm hai 
mươi ngày sở y tế chỉ định bổ sung các khu vực ô nhiễm và cần 
biện pháp y tế nằm trong khu vực dịch vụ của doanh nghiệp 
kinh doanh năng lượng và ánh sáng hoặc kinh doanh phân phối 
khí đốt hội đủ điều kiện đó. 
 (m) Lệ phí được xem như tín dụng trong tài khoản đầu tư 
năng lượng sạch được coi là tổng doanh thu hoạt động cho 
mục đích của RCW 80.24.010, và có thể không được coi là tổng 
thu nhập theo các mục đích của các chương 82.04 và 82.16 
RCW. Ngoài lệ phí được thanh toán chiếu theo RCW 80.24.010 
trên lệ phí được xem như tín dụng trong tài khoản đầu tư năng 
lượng sạch, mỗi tiện ích do nhà đầu tư sở hữu phải trả phí hàng 
năm do ủy ban ra lệnh ấn định hàng năm lên đến một phần trăm 
của lệ phí được xem như tín dụng trong tài khoản đầu tư năng 
lượng sạch để thanh toán phí tổn hợp lý của ủy ban trong việc 
quản lý tiểu mục này. 
 (n) Ủy ban và bộ phải áp dụng các quy tắc liên quan đến quy 
trình, thời hạn, báo cáo, ủy ban, tiêu chuẩn và tài liệu cần thiết 
để bảo đảm thực hiện đúng mục này. Những quy định này phải 
cho phép các bên liên quan đóng góp vào các kế hoạch đầu 
tư năng lượng sạch và thiết lập các điều kiện để xem xét, phê 
duyệt, đo lường hiệu suất, và giám sát độc lập và đánh giá một 
kế hoạch đầu tư năng lượng sạch của một doanh nghiệp kinh 
doanh năng lượng và ánh sáng hoặc kinh doanh phân phối khí 
đốt. 
 (o) Số lượng tín dụng được cho phép và chi tiêu theo tiểu 
mục này được tính vào tỷ lệ đầu tư tối thiểu theo yêu cầu của 
mục 3(2)(a) của đạo luật này. 
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 (p) Các định nghĩa trong tiểu mục (6)(p) này áp dụng trong 
suốt tiểu mục này, trừ khi nội dung rõ ràng yêu cầu khác đi. 
 (i) “Ủy ban” có nghĩa là ủy ban tiện ích và giao thông vận tải. 
 (ii) “Bộ” có nghĩa là bộ thương mại. 
 (7) Tài trợ dành cho các chương trình, hoạt động, hoặc dự án 
theo mục này phải thêm vào nguồn tài trợ hiện hữu và không 
thể thay thế tài trợ lẽ ra có sẵn. 
 (8) Chi tiêu các quỹ trong mục này có thể không hỗ trợ các 
chương trình, hoạt động, hoặc dự án mà lẽ ra hợp pháp theo 
đòi hỏi của luật liên bang, tiểu bang hoặc địa phương, hoặc 
được yêu cầu như là kết quả của thỏa thuận pháp lý hoặc hành 
động pháp lý khác hoặc lệnh toà án ràng buộc đối với cơ sở có 
tiềm năng nhận tài trợ. 
 MỤC MỚI. Mục 5. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ NƯỚC SẠCH VÀ 
RỪNG LÀNH MẠNH. (1) Tài khoản nước sạch và rừng lành 
mạnh được lập ra trong ngân khố tiểu bang. Tất cả các khoản 
tiền gửi đến tài khoản này từ quỹ dọn dẹp ô nhiễm được lập ra 
trong mục 3 của đạo luật này phải được ký thác vào tài khoản. 
Tiền trong tài khoản này nhằm gia tăng khả năng phục hồi của 
các vùng nước và rừng trong tiểu bang đối với các tác động của 
biến đổi khí hậu. Tiền trong tài khoản này phải được chi tiêu một 
cách phù hợp với đánh giá hiện tại và tương lai về các rủi ro khí 
hậu và khả năng phục hồi từ cộng đồng khoa học và thể hiện mối 
quan tâm và tác động đối với các khu vực ô nhiễm và cần biện 
pháp y tế. 
 (2) Tiền trong tài khoản này có thể được phân bổ cho các 
mục đích sau: 
 (a) Các khoản đầu tư vào nước sạch để cải thiện khả năng 
phục hồi từ các tác động của khí hậu. 
 (i) Phải sử dụng tài trợ theo tiểu mục (2)(a) này để: 
 (A) Khôi phục và bảo vệ các cửa sông, thủy sản và môi trường 
sống ven biển, và chuẩn bị cho mực nước biển dâng lên; 
 (B) Tăng khả năng khắc phục và thích nghi với các tác động 
của quá trình axit hoá đại dương; 
 (C) Giảm thiểu rủi ro lũ lụt và khôi phục chức năng sinh thái 
vùng ngập lụt tự nhiên; 
 (D) Tăng nguồn cung cấp nước bền vững và cải thiện môi 
trường sống dưới nước, bao gồm lập bản đồ và mô hình nước 
ngầm; hoặc 
 (E) Cải thiện cơ sở hạ tầng xử lý nước mưa từ các khu vực 
phát triển trước đây trong ranh giới tăng trưởng đô thị được chỉ 
định theo chương 36.70A RCW, với ưu tiên cho các dự án sử 
dụng cơ sở hạ tầng nước mưa xanh. 
 (ii) Tài trợ theo tiểu mục (2)(a) này đề xuất cho các dự án 
trong lưu vực Puget Sound phải được đối tác Puget Sound xem 
xét để phù hợp với chương trình hành động của Puget Sound 
được cho phép theo chương 90.71 RCW. Việc xem xét này phải 
được tiến hành theo cung cách không trì hoãn việc phê duyệt 
các chương trình, hoạt động hoặc dự án theo tiểu mục này. 
 (iii) Các sở sinh thái, tài nguyên thiên nhiên, thủy sản và động 
vật hoang dã, đối tác Puget Sound, và văn phòng giải trí và bảo 
tồn phải cùng phát triển các thủ tục, tiêu chí và quy tắc dự thảo 
cho chương trình được cho phép theo tiểu mục (2)(a) này. 
 (b) Các khoản đầu tư vào rừng lành mạnh để cải thiện khả năng 
phục hồi từ các tác động của khí hậu. 
 (i) Tài trợ theo tiểu mục (2)(b) này phải được sử dụng cho các 
dự án và hoạt động sẽ: 
 (A) Tăng khả năng phục hồi đối với nạn cháy rừng khi đối mặt với 
nhiệt độ và hạn hán gia tăng; hoặc 

 (B) Cải thiện sức khoẻ rừng và giảm thiểu tính dễ bị tổn 
thương do thay đổi thủy văn, côn trùng phá hoại và các tác 
động khác của biến đổi khí hậu. 
 (ii) Sở tài nguyên thiên nhiên có thể xem xét hỗ trợ gỗ dán 
nhiều lớp và các kỹ thuật gỗ khối khác để hỗ trợ cho công việc 
này. 
 (iii) Sở tài nguyên thiên nhiên phải thiết lập các thủ tục, tiêu 
chí và quy tắc dự thảo cho chương trình được cho phép theo 
tiểu mục (2)(b) này. Ưu tiên tài trợ phải được dành cho các 
chương trình, hoạt động, hoặc dự án được ưu tiên theo RCW 
76.06.200 và 79.10.530 trên bất kỳ sự kết hợp nào giữa chủ sở 
hữu địa phương, tiểu bang, liên bang, bộ lạc và tư nhân. 
 (iv) Sở tài nguyên thiên nhiên phải áp dụng các tiêu chí và 
mục tiêu dựa trên hiệu suất nghiêm ngặt để quyết định tài trợ 
theo tiểu mục (2)(b) này, chẳng hạn như số mẫu đất bị đốt cháy 
hoặc tỉa thưa hoặc nếu không thì xử lý để cải thiện sức khoẻ 
rừng, mẫu đất rừng đã thực hiện các biện pháp phòng cháy 
rừng, và số lượng cộng đồng trong giao diện đô thị vùng đất 
hoang dã đã thực hiện các biện pháp sinh tồn và phòng vệ đối 
với nạn cháy rừng. 
 (3) Các thủ tục, tiêu chí, và quy tắc dự thảo bắt buộc theo mục 
này phải được lập ra với sự tư vấn của ban nước sạch và rừng 
lành mạnh và phải được đệ trình lên hội đồng để xem xét và phê 
duyệt cuối cùng theo quy trình ra quyết định. 
 (4) Không được dùng tiền trong tài khoản cho các dự án vi 
phạm các quyền về hiệp ước bộ lạc hoặc gây thiệt hại lâu dài 
đáng kể đối với môi trường sống quan trọng hoặc các chức 
năng sinh thái. Các khoản đầu tư từ tài khoản này phải mang lại 
lợi ích môi trường lâu dài và gia tăng khả năng phục hồi đối với 
các tác động của biến đổi khí hậu.
 (5) Tài trợ dành cho các dự án theo mục này nên được coi là 
thêm vào nguồn tài trợ hiện hữu và không có ý định thay thế tài 
trợ lẽ ra có sẵn cho các dự án đó. 
 MỤC MỚI. Mục 6. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ CỘNG ĐỒNG 
LÀNH MẠNH. (1) Tài khoản cộng đồng lành mạnh được lập ra 
trong ngân khố tiểu bang. Tất cả các khoản tiền gửi đến tài khoản 
này từ quỹ dọn dẹp ô nhiễm được lập ra trong mục 3 của đạo luật 
này phải được ký thác vào tài khoản. Tiền trong tài khoản phải 
được sử dụng cho các chương trình, hoạt động, hoặc dự án để 
chuẩn bị các cộng đồng trước những thách thức do biến đổi khí 
hậu gây ra và để bảo đảm rằng các tác động của biến đổi khí hậu 
không gây ảnh hưởng một cách không cân xứng đối với dân số 
nhất định. Có thể được sử dụng các khoản đầu tư từ tài khoản 
này cho các mục đích sau, với ưu tiên hàng đầu cho các chương 
trình, hoạt động, hoặc dự án hội đủ điều kiện nhận tài trợ theo 
(a), (b) và (c) của tiểu mục này: 
 (a) Tăng cường sự chuẩn bị và nhận thức của cộng đồng 
trước, trong và sau các vụ cháy rừng; 
 (b) Phát triển và thực hiện các nguồn lực để hỗ trợ triệt tiêu 
hoả hoạn, phòng ngừa và phục hồi cho các cộng đồng bộ lạc 
bị ảnh hưởng hoặc có khả năng bị ảnh hưởng bởi các vụ cháy 
rừng; 
 (c) Di dời các cộng đồng trên các vùng đất bộ lạc bị ảnh 
hưởng bởi lũ lụt và mực nước biển dâng lên; và 
 (d) Phát triển và thực hiện các chương trình giáo dục và những 
cơ hội phát triển nghề nghiệp cho giáo viên tại các trường công 
để mở rộng nhận thức và tăng cường sự chuẩn bị sẵn sàng đối 
với các tác động môi trường, xã hội và kinh tế của biến đổi khí 
hậu và các chiến lược giảm ô nhiễm. 
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 (2) Tài trợ theo mục này không thể thay thế tài trợ liên bang 
hoặc các nghĩa vụ liên bang lẽ ra theo quy định của pháp luật 
hoặc hiệp ước. 
 (3) Sở tài nguyên thiên nhiên, tư vấn với ban công lý về môi 
trường và kinh tế, sẽ thiết lập các thủ tục, tiêu chí và quy tắc 
dự thảo cho các chương trình được cho phép trong tiểu mục 
(1)(a) đến (c) của mục này. Các thủ tục, tiêu chí và quy tắc cho 
chương trình được cho phép trong tiểu mục (1)(a) của mục này 
phải ưu tiên cho các chương trình, hoạt động hoặc dự án nào 
mang lại lợi ích cho dân số có trình độ tiếng Anh hạn chế và dễ 
bị tổn thương khác trong các cộng đồng gặp rủi ro từ nạn cháy 
rừng. 
 (4) Giám đốc học chánh công huấn sẽ soạn thảo các thủ tục, 
tiêu chí và quy tắc dự thảo cho chương trình được cho phép 
trong tiểu mục (1)(d) của mục này. 
 (5) Hai mươi phần trăm của tài khoản cộng đồng lành mạnh 
phải được dành riêng cho việc phát triển năng lực cộng đồng 
để tham gia vào việc thực hiện chương này, bao gồm việc 
chuẩn bị các đề xuất xin tài trợ. Tài trợ cho chương trình năng 
lực cộng đồng này phải được phân bổ thông qua một tiến trình 
cạnh tranh với ưu tiên dành cho các dự án được đề xuất bởi 
dân số dễ bị tổn thương trong các khu vực ô nhiễm và cần biện 
pháp y tế và các cộng đồng nông thôn. Bất kỳ bộ lạc Da Đỏ nào 
nộp đơn đều phải nhận được lên đến hai trăm nghìn mỹ kim mỗi 
năm để xây dựng năng lực bộ tộc để tham gia vào việc thực 
hiện chương này. Bộ thương mại phải làm việc với ban công lý 
về môi trường và kinh tế để lập ra các thủ tục, tiêu chuẩn và quy 
tắc dự thảo cho chương trình này. 
 (6) Các thủ tục, tiêu chí, và quy tắc được đề xuất mà được 
soạn thảo trong mục này phải được gửi đến hội đồng để được 
thông qua lần cuối, bao gồm cả thông qua quy trình ra quyết 
định khi thích hợp. 
 MỤC MỚI. Mục 7. TIÊU CHÍ ĐẦU TƯ. (1) Sau khi áp dụng 
các tiêu chí cụ thể cho tài khoản trong các mục 4, 5 và 6 của đạo 
luật này, ưu tiên phải được dành cho các khoản đầu tư được 
cho phép theo mục 3 của đạo luật này và các khoản tín dụng 
được cho phép theo mục 4(6) của đạo luật này mà đáp ứng một 
hoặc nhiều tiêu chí đầu tư sau đây: 
 (a) Mua sắm và sử dụng vật liệu và chất liệu có lượng khí thải 
các-bon thấp hơn liên quan đến phương tiện giao thông và việc 
sản xuất ra chúng, như được xác định thông qua các công cụ 
báo cáo và đánh giá có sẵn tốt nhất; 
 (b) Hỗ trợ các tiêu chuẩn lao động phẩm chất cao, mức lương 
hiện hành được xác định qua thương lượng với công đoàn địa 
phương, áp dụng chương trình huấn nghệ và tiền huấn nghệ và 
các tiêu chuẩn nhập học ưu tiên, các thỏa thuận lực lượng lao 
động cộng đồng với ưu tiên thuê người địa phương, mua sắm 
từ các doanh nghiệp do phụ nữ, cựu chiến binh và người thiểu 
số làm chủ, mua sắm và ký hợp đồng với các thực thể có lịch 
sử tuân thủ luật lệ và quy định về tiền lương và giờ làm việc liên 
bang và tiểu bang, và các tiêu chuẩn lao động liên quan khác; 
 (c) Giảm việc phơi nhiễm của người lao động và công chúng 
với lượng phát thải các chất gây ô nhiễm không khí được quy 
định trong chương 70.94 RCW, các chất thải gây ô nhiễm được 
quy định trong chương 90.48 RCW hoặc thải ra các chất độc 
hại theo chương 70.105D RCW; và 
 (d) Giảm ô nhiễm thông qua các chiến lược làm giảm dặm 
đường xe di chuyển, kể cả bằng cách giảm khoảng cách đi lại 
cho những người có thu nhập thấp hơn. 

 (2) Các dự án đáp ứng nhiều tiêu chí trong tiểu mục (1) của 
mục này nhận được ưu tiên hàng đầu theo mục này. 
 MỤC MỚI. Mục 8. LỆ PHÍ Ô NHIỄM. (1) Một lệ phí ô nhiễm 
được áp đặt và phải thu được từ các cơ sở phát thải lớn dựa 
trên hàm lượng các-bon của: 
 (a) Nhiên liệu hoá thạch được bán hoặc sử dụng trong tiểu 
bang này; và 
 (b) Điện được sản xuất trong hoặc nhập khẩu để tiêu thụ 
trong tiểu bang. 
 (2) Lệ phí này chỉ được áp dụng một lần đối với một đơn vị nhiên 
liệu hoá thạch hoặc điện cụ thể. 
 (3) Bắt đầu từ ngày 1 tháng Giêng, 2020, lệ phí ô nhiễm đối 
với các cơ sở phát thải lớn tương đương với mười lăm mỹ kim 
trên mỗi tấn chất liệu chứa các-bon. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 
Giêng, 2021, lệ phí ô nhiễm đối với các cơ sở phát thải lớn tăng 
thêm hai mỹ kim cho mỗi tấn chất liệu chứa các-bon vào ngày 
1 tháng Giêng. Mức tăng hàng năm sẽ điều chỉnh theo lạm phát 
mỗi năm. Lệ phí ô nhiễm cố định và không tăng nữa, ngoại trừ 
khoản tăng hàng năm cho lạm phát, khi mục tiêu giảm khí nhà 
kính năm 2035 của tiểu bang được đáp ứng và khí thải của tiểu 
bang nằm trên quỹ đạo cho thấy khả năng tuân thủ mục tiêu 
2050 của tiểu bang là khả thi, vì các mục tiêu đó tồn tại hoặc sau 
đó được sửa đổi, theo quyết định của hội đồng. 
 (4) Để tính lệ phí ô nhiễm đối với các cơ sở phát thải lớn do 
chương này áp đặt, trễ nhất là ngày 1 tháng Mười Một, 2019, 
bộ sinh thái học, tư vấn với sở thuế, phải áp dụng các quy tắc 
khẩn cấp nêu rõ cơ sở cho hàm lượng các-bon vốn có hoặc 
liên quan đến nhiên liệu hoá thạch và điện nằm trong quy định. 
Trong việc thiết lập các quy tắc này, bộ sinh thái học có thể xem 
xét, trong số các tài nguyên khác, các số đo hàm lượng các-
bon đi-ô-xít cho nhiên liệu hoá thạch từ cơ quan thông tin năng 
lượng liên bang và cơ quan bảo vệ môi trường liên bang. Bộ 
sinh thái học có thể cập nhật định kỳ các quy tắc nêu rõ hàm 
lượng các-bon của nhiên liệu hoá thạch và điện. 
 (5) Đối với việc sản xuất hoặc nhập khẩu điện từ nguồn không 
xác định, bộ sinh thái học, tư vấn với bộ thương mại, phải chọn 
yếu tố phát thải mặc định để tối đa hoá động cơ khuyến khích 
cho các doanh nghiệp năng lượng và ánh sáng để nêu rõ các 
nguồn năng lượng mà không tạo gánh nặng đối với khả năng 
mua điện từ thị trường. 
 (6) Đối với điện được cơ quan năng lượng Bonneville tạo ra 
hoặc nhập khẩu, bộ sinh thái học phải công bố một yếu tố phát 
thải mặc định để bán điện vào tiểu bang Washington. 
 (7) Một khoản tín dụng cho lệ phí còn thiếu có thể được cho 
phép theo quy định tại mục 4(6) của đạo luật này. Ủy ban tiện 
ích và giao thông vận tải và bộ thương mại phải bảo đảm rằng 
tài nguyên không được tái phân bổ giữa khách hàng, loại khách 
hàng, hoặc vùng địa lý cho các mục đích giảm thiểu việc áp 
dụng lệ phí này một cách giả tạo mà không làm giảm lượng 
phát thải ô nhiễm thực tế và, khi làm thế, phải cũng không tạo ra 
gánh nặng đối với khả năng của một doanh nghiệp năng lượng 
và ánh sáng hoặc doanh nghiệp phân phối khí đốt để giao dịch 
với thị trường. 
 (8) Sở thuế được chỉ đạo thu lệ phí và được cho phép thực 
hiện các hành động xem là cần thiết để thu lệ phí ô nhiễm. 
 (9) Để thực hiện các mục đích của chương này, tiểu bang 
được phép phát hành công khố phiếu mang trách nhiệm chung 
hoặc công khố phiếu thu nhập trong các giới hạn hiện tại hoặc 
sau đây được quy định bởi luật pháp của tiểu bang này, và có 
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thể sử dụng, và được cho phép để cầm cố, các khoản tiền thu 
được trong mục này để hoàn trả những công khố phiếu đó. 
 (10) Một doanh nghiệp năng lượng và ánh sáng có thể chịu 
phần lệ phí ô nhiễm do một cơ sở phát thải lớn còn nợ khi mua 
điện từ cơ sở phát thải lớn đó. 
 (11) Khi một cơ sở phát thải lớn mua điện từ cơ quan năng 
lượng Bonneville, cơ sở phát thải lớn hơn phải chịu phần lệ phí 
ô nhiễm, nếu có. 
 MỤC MỚI. Mục 9. MIỄN TRỪ. (1) Để bảo đảm tính nhất quán 
với luật hiện hành của tiểu bang và liên bang và để tạo điều kiện 
thuận lợi cho việc giảm ô nhiễm kịp thời, khả thi và hiệu quả 
theo chương này, lệ phí ô nhiễm áp đặt đối các cơ sở phát thải 
lớn không được áp dụng và có thể không được thu đối với: 
 (a) Nhiên liệu hoá thạch được đưa vào tiểu bang này trong 
bồn chứa nhiên liệu của xe cơ giới, tàu thủy, tàu hoả, hoặc máy 
bay; 
 (b) Nhiên liệu hoá thạch được xuất khẩu hoặc bán để xuất 
khẩu bên ngoài Washington. Việc xuất khẩu đến một khu bảo 
tồn bộ lạc Da Đỏ được liên bang công nhận nằm trong tiểu 
bang này không được coi là xuất khẩu bên ngoài Washington; 
 (c) Nhiên liệu hoá thạch được cung cấp trực tiếp hoặc cuối 
cùng cho một doanh nghiệp năng lượng và ánh sáng cho các 
mục đích tạo ra điện; 
 (d) Xe cơ giới và nhiên liệu đặc biệt hiện đang được miễn 
thuế theo RCW 82.38.080; 
 (e) Nhiên liệu hoá thạch và điện được bán và sử dụng tại chỗ 
bởi các cơ sở có hoạt động chính nằm trong một lĩnh vực của 
các lĩnh vực dùng nhiều năng lượng và chịu ảnh hưởng mậu 
dịch (Energy-intensive and trade-exposed sectors, EITE), bao 
gồm bất kỳ cơ sở nào chủ yếu hỗ trợ một hoặc nhiều cơ sở nằm 
trong một hoặc nhiều lĩnh vực EITE như hành chánh, kỹ thuật 
hoặc cơ sở văn phòng khác, sau khi bộ thương mại đã xác 
nhận việc xếp loại của một cơ sở trong lĩnh vực đó hoặc tình 
trạng cơ sở hỗ trợ của cơ sở đó trong một lĩnh vực EITE; 
 (f) Nhiên liệu máy bay như được quy định trong RCW 
82.42.010 và nhiên liệu hàng hải;
 (g) Các hoạt động hoặc tài sản của các bộ lạc Da Đỏ và cá 
nhân Da Đỏ được miễn thuế tiểu bang theo luật liên bang và 
luật tiểu bang, cho dù theo luật lệ, quy tắc hoặc quy ước, bao 
gồm nhưng không giới hạn vào các trường hợp miễn trừ được 
liệt kê trong WAC 458-20-192. Đối với nhiên liệu xe có động cơ 
hoặc nhiên liệu đặc biệt được bán trên các vùng đất bộ lạc, lệ 
phí có thể được bao gồm trong bất kỳ thỏa thuận nào theo RCW 
82.38.310; 
 (h) Nhiên liệu diesel, nhiên liệu diesel sinh học, hoặc nhiên 
liệu máy bay khi các nhiên liệu này chỉ được sử dụng cho các 
mục đích nông nghiệp bởi một người sử dụng nhiên liệu nông 
trại, như các từ ngữ này được định nghĩa trong RCW 82.08.865; 
 (i) Phát thải ô nhiễm từ cơ sở đốt than. Đối với mục đích của 
chương này, “cơ sở đốt than” là bất kỳ cơ sở nào tạo ra điện 
thông qua quá trình đốt cháy than kể từ ngày có hiệu lực của 
mục này và: 
 (i) Bị ràng buộc về mặt pháp lý để tuân thủ các tiêu chuẩn về 
hiệu suất phát thải như được nêu ra trong RCW 80.80.040 trễ 
nhất là ngày 31 tháng Mười Hai, 2025; hoặc 
 (ii) Bị ràng buộc về mặt pháp lý để ngừng hoạt động trễ nhất 
là ngày 31 tháng Mười Hai, 2025. 
 (2) Đối với bất kỳ loại điện hoặc nhiên liệu hoá thạch nào chịu 
lệ phí do chương này áp đặt cũng phải chịu một khoản lệ phí 

tương tự đối với hàm lượng các-bon do một khu vực tài phán 
khác áp đặt, người thanh toán có thể tín dụng khấu trừ khoản phí 
do chương này áp đặt lên đến số lệ phí tương tự được trả cho 
khu vực tài phán khác nếu người thanh toán nộp đơn kiến nghị 
và nhận được sự chấp thuận cho khoản tín dụng từ bộ thương 
mại. 
 (3) Đối với điện được tạo ra ở Washington mà được bán ở 
ngoài tiểu bang cho một khu vực tài phán có một lệ phí tương 
tự về hàm lượng các-bon, một cơ sở phát thải lớn có thể nhận 
được một khoản tín dụng tương đương với số lệ phí nhận 
được trong khu vực tài phán lên đến số tiền lệ phí còn nợ theo 
chương này nếu người thanh toán nộp đơn kiến nghị và nhận 
được sự chấp thuận cho khoản tín dụng từ bộ thương mại. 
 MỤC MỚI. Mục 10. HỘI ĐỒNG GIÁM SÁT VÀ TƯ VẤN 
CÔNG CỘNG. (1) Hội đồng giám sát công cộng được thành 
lập trong văn phòng điều hành của thống đốc. Mục đích của hội 
đồng này là để bảo đảm thực hiện chương này kịp thời, hiệu 
quả và hữu hiệu. Hội đồng phải bảo đảm sự tham gia mạnh mẽ 
của công chúng, trách nhiệm giải trình và tính minh bạch trong 
việc thực hiện chương này. 
 (2) Hội đồng có mười lăm thành viên bỏ phiếu, bao gồm chủ 
tịch, sáu đồng chủ tịch của các ban, bốn vị trí tổng quát, ủy 
viên quản lý đất công, và các giám đốc của bộ thương mại, bộ 
sinh thái học, và văn phòng giải trí và bảo tồn. Thống đốc sẽ bổ 
nhiệm chủ tịch và bốn vị trí tổng quát, một trong số đó phải là 
đại diện bộ lạc và một trong số đó phải đại diện cho dân số dễ 
bị tổn thương trong các khu vực ô nhiễm và cần biện pháp y tế, 
để đạt được thành viên hội đồng tổng thể với chuyên môn thích 
hợp về việc giảm ô nhiễm. Các vị trí tổng quát phải phục vụ gối 
đầu cho các nhiệm kỳ bốn năm. Bộ y tế, bộ giao thông vận tải, 
và giám đốc học chánh công huấn là những thành viên không 
có quyền bỏ phiếu của hội đồng. 
 (3) Hội đồng có các quyền hạn và nhiệm vụ sau đây: 
 (a) Lập ra các đề nghị ngân sách chiếu theo quy trình được 
nêu trong chương 43.88 RCW; 
 (b) Làm việc với các cơ quan tiểu bang thích hợp để sử dụng, 
khi khả thi, các chương trình hiện hữu để cung cấp tài trợ có 
sẵn theo chương này; 
 (c) Đánh giá các đề xuất tài trợ do các cơ quan tiểu bang và 
các ban lập ra và phê duyệt cuối cùng về tài trợ cho các chương 
trình và dự án theo chương này tại một buổi điều trần công khai; 
 (d) Áp dụng các quy tắc theo chương 34.05 RCW khi cần 
thiết để thực hiện các mục đích của chương này; 
 (e) Xem xét và phê duyệt các thủ tục, tiêu chí và quy tắc được 
thiết lập theo các điều khoản của chương này, kế hoạch đầu tư 
giảm ô nhiễm được thiết lập theo mục 4 của đạo luật này, và 
báo cáo hiệu quả theo yêu cầu của mục 12 của đạo luật này; 
 (f) Lập ra một quy trình tư vấn bộ lạc cho các chương trình, 
hoạt động, hoặc dự án được đề xuất nhận tài trợ theo chương 
này phù hợp với tiểu mục (9) của mục này;
 (g) Hội ý với thống đốc và cơ quan lập pháp về việc thực hiện 
chương này; và 
 (h) Thực hiện các nhiệm vụ cần thiết khác để thực hiện 
chương này hoặc ủy quyền cho hội đồng. 
 (4) Hội đồng phải được lãnh đạo bởi chủ tịch hội đồng. Chủ 
tịch là một nhân viên toàn thời gian do thống đốc bổ nhiệm và 
nên làm việc trong văn phòng của thống đốc. Chủ tịch cần có 
kinh nghiệm về quản lý và điều hành và kiến thức chuyên môn 
và cam kết rõ ràng để giảm ô nhiễm và chuyển đổi sang nền 
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kinh tế năng lượng sạch. 
 (5) Ngoài việc lãnh đạo hội đồng, chủ tịch có các nhiệm vụ và 
quyền hạn mà không bị giới hạn sau đây: 
 (a) Thúc đẩy việc thực hiện các chương trình, hoạt động, 
hoặc dự án theo cách đạt được việc giảm ô nhiễm kịp thời và 
hiệu quả và các mục đích khác của chương này; 
 (b) Thu thập phân tích từ bất kỳ cơ quan hoặc văn phòng tiểu 
bang nào về các vấn đề liên quan đến việc thực hiện chương 
này; 
 (c) Triệu tập và chủ trì một tiểu nội các về khí hậu, bao gồm đại 
diện của các cơ quan có trách nhiệm thực hiện các phần của 
chương này và đồng chủ tịch của các ban; 
 (d) Tóm tắt định kỳ cho thống đốc và các nhà lãnh đạo lập 
pháp về tiến bộ, thách thức và trở ngại trong việc thực hiện 
chương này; và 
 (e) Thuê nhân viên khi cần thiết để hỗ trợ công việc của chủ 
tịch và hội đồng. 
 (6) Các thành viên hội đồng không phải là nhân viên tiểu bang 
phải được bồi hoàn, chiếu theo RCW 43.03.240 và được hoàn 
trả cho từng người chi phí đi lại trong việc thực hiện nhiệm vụ 
của họ với tư cách là thành viên hội đồng, chiếu theo RCW 
43.03.050 và 43.03.060. 
 (7) Tất cả các cơ quan tiểu bang phải hợp tác và hỗ trợ hội 
đồng khi họ thực hiện chương này. Tất cả các cơ quan tiểu 
bang phải hoàn thành nhiệm vụ của họ theo chương này và 
nếu không thì phải cố gắng thực hiện nhiệm vụ của họ với ý 
thức khẩn cấp. 
 (8) Để bảo đảm tính kịp thời, hiệu quả và hữu hiệu, hội đồng 
và ủy ban thanh tra và đánh giá lập pháp chung sẽ cùng nhau 
lập ra một lịch trình đánh giá và báo cáo định kỳ về việc thực 
hiện chương này. 
 (9) Để tăng cường thêm quan hệ đối tác giữa tiểu bang và 
các bộ lạc Da Đỏ, đạt được các mục tiêu đã đề ra trong chương 
này, và để bảo đảm sự tôn trọng lẫn nhau đối với quyền hạn, lợi 
ích và nghĩa vụ của mỗi chủ quyền, chương này phải được hiểu 
là thừa nhận và khẳng định chủ quyền vốn có của các bộ lạc Da 
Đỏ, và để tiếp tục các mối quan hệ giữa chính quyền với chính 
quyền giữa các bộ lạc Da Đỏ và tiểu bang như sau: 
 (a) Bất kỳ cơ quan tiểu bang nào hoạt động theo thẩm quyền 
của chương này hoặc nhận tài trợ theo chương này phải tham 
khảo ý kiến của các bộ lạc Da Đỏ về tất cả các quyết định có 
thể ảnh hưởng trực tiếp đến các bộ lạc Da Đỏ và vùng đất bộ 
lạc bao gồm nhưng không giới hạn vào các hoạt động chẳng 
hạn như lập quy tắc. Việc tư vấn đó phải tuân theo quy định tư 
vấn của cơ quan với các bộ lạc Da Đỏ được thiết lập, chiếu theo 
hiệp định bách niên và phải độc lập với bất kỳ quy trình tham gia 
nào của công chúng do luật tiểu bang hoặc cơ quan yêu cầu, 
bất kể cơ quan đó có nhận được yêu cầu tư vấn từ một bộ lạc 
Da Đỏ hay không. 
 (b) Bất kỳ dự án nào được đề xuất tài trợ theo chương này 
mà tác động trực tiếp đến các vùng đất bộ lạc hoặc các khu 
vực đánh cá thông thường và quen thuộc đều phải được tư vấn 
chính thức có ý nghĩa với các bộ lạc Da Đỏ trước khi hội đồng 
phê duyệt việc giải ngân tiền đầu tư cho dự án. Việc tư vấn phải 
bao gồm tất cả các tư vấn cần thiết theo luật tiểu bang hoặc liên 
bang và các điều khoản của mục này. Mục tiêu của tư vấn là 
chia sẻ thông tin liên quan đến dự án để bảo đảm sự hiểu biết 
đầy đủ về dự án và để xác định và giải quyết các mối quan tâm 
của bộ lạc. Quy trình tư vấn phải như sau: 

 (i) Phải bắt đầu việc tư vấn với các bộ lạc Da Đỏ khi một dự 
án đang được một ban đánh giá để tài trợ. 
 (ii) Bắt đầu việc tư vấn khi nhận được một lá thư từ hội đồng 
hoặc ban gửi cho người được các bộ lạc Da Đỏ xác định theo 
RCW 43.376.050. Nếu một bộ lạc Da Đỏ không trả lời trong 
vòng bốn mươi lăm ngày kể từ ngày nhận được thư này, hội 
đồng có thể kết luận rằng bộ tộc Da Đỏ đó đã từ chối tư vấn về 
dự án. Hội đồng phải đưa ra thông báo theo cách bảo đảm rằng 
bộ lạc thực sự nhận được và làm rõ việc bắt đầu giai đoạn bốn 
mươi lăm ngày được nêu trong tài liệu này. 
 (iii) Khi một bộ lạc Da Đỏ trả lời thư, hội đồng phải sử dụng 
quy trình tư vấn do hội đồng thiết lập, bao gồm cả thời gian 
được thoả thuận chung để hoàn thành cuộc tư vấn. Quá trình 
tư vấn diễn ra đồng thời với đánh giá dự án của các ban và của 
hội đồng và phải được hoàn thành trước ngày được hội đồng 
xác định để hoàn thành các quyết định tài trợ cuối cùng. 
 (iv) Hội đồng và bộ lạc Da Đỏ phải làm việc thành tín trong 
quá trình tư vấn để đạt được sự đồng thuận về việc liệu dự án 
có nên được tài trợ hay không. 
 (c) Đối với các chương trình, hoạt động hoặc dự án tác động 
trực tiếp đến các vùng đất bộ lạc, mục tiêu của quá trình tư vấn 
là để đạt được sự ưng thuận tự nguyện, trước và đủ thông tin 
cho dự án. Đối với các chương trình, hoạt động hoặc dự án này, 
việc tư vấn hoàn tất khi chính quyền của bộ lạc Da Đỏ cung cấp 
cho hội đồng một văn bản nghị quyết bày tỏ sự ưng thuận hoặc 
từ chối ưng thuận trước hạn chót để hoàn thành quá trình tư 
vấn. 
 (d) Nếu bất kỳ dự án nào tác động trực tiếp đến các vùng bộ 
lạc được tài trợ theo chương này mà không tuân thủ (b) và (c) 
của tiểu mục này, thì khi có yêu cầu của một bộ lạc Da Đỏ, tất 
cả các hành động tiếp theo đối với dự án phải dừng lại cho đến 
khi hoàn tất việc tư vấn bộ lạc Da Đỏ. 
 (e) Không có gì trong tiểu mục này ngăn cản một ban hoặc hội 
đồng đánh giá các chương trình, hoạt động hoặc dự án tương 
tự như một nhóm hoặc sử dụng các chương trình, hoạt động 
hoặc dự án hiện hữu để cung cấp các đề xuất tài trợ sơ bộ. 
 (f) Tư vấn không chính thức và sớm giữa một bộ lạc Da Đỏ và 
một bên đề xuất dự án được khuyến khích. 
 (g) Ủy ban tiện ích và giao thông vận tải phải tuân thủ tiểu mục 
này trong việc thực hiện quyền hạn của họ theo mục 4 của đạo 
luật này. 
 MỤC MỚI. Mục 11. CÁC BAN TƯ VẤN ĐẦU TƯ. (1) Ba ban 
được lập ra để đưa ra các đề nghị chi tiết cho hội đồng và các cơ 
quan tiểu bang về việc thực hiện chương này, bao gồm cả việc 
thiết lập các quy tắc, tiêu chuẩn, thủ tục được đề xuất và các yếu 
tố của chương trình khác. Thống đốc phải bổ nhiệm các thành 
viên của mỗi ban cho các nhiệm kỳ bốn năm, gối đầu nhau. Ít 
nhất một phần ba số thành viên của mỗi ban phải là đại diện cho 
quyền lợi của dân số dễ bị tổn thương trong các khu vực ô nhiễm 
và cần biện pháp y tế. 
 (2) Ban không khí sạch và năng lượng sạch phải được đồng 
chủ tọa bởi một lợi ích kinh doanh và một bên có quyền lợi liên 
đới đại diện cho một tổ chức lao động toàn tiểu bang mà họ 
đại diện cho tầng lớp người lao động đa dạng. Ban này không 
được có hơn chín thành viên, đại diện cho các cộng đồng bộ 
lạc, môi trường, kinh doanh và lao động và các khu vực ô nhiễm 
và cần biện pháp y tế ở ngoài các vùng đất bộ lạc. Thành viên 
trong ban phải có kiến thức chuyên môn về các chương trình, 
hoạt động và kỹ thuật giảm thiểu các-bon. Ban này sẽ làm việc 
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với các cơ quan tiểu bang thích hợp để xác định các chương 
trình hiện hữu có thể được sử dụng để cung cấp các đánh giá 
sơ bộ về các đơn xin tài trợ, thiết lập các tiêu chí và quy trình 
để đánh giá các chương trình, hoạt động hoặc dự án được đề 
xuất nào không thể đánh giá theo các chương trình hiện hữu, 
và chuẩn bị việc tài trợ và các đề nghị khác cho hội đồng cho 
các khoản chi tiêu từ tài khoản không khí sạch và năng lượng 
sạch, được lập ra trong mục 4 của đạo luật này. Ban không khí 
sạch và năng lượng sạch cũng có thể thiết lập, khi cần thiết, và 
đề nghị các quy tắc để hội đồng xem xét. 
 (3) Ban nước sạch và rừng lành mạnh phải được đồng chủ 
tọa bởi một nhà lãnh đạo bộ lạc và một bên có quyền lợi liên 
đới đại diện cho các lợi ích môi trường toàn tiểu bang. Ban này 
không được có hơn chín thành viên, đại diện cho các cộng 
đồng bộ lạc, môi trường, kinh doanh và lao động và các khu 
vực ô nhiễm và cần biện pháp y tế ở ngoài các vùng đất bộ lạc. 
Ban này sẽ làm việc với các cơ quan tiểu bang thích hợp để 
xác định các chương trình hiện hữu có thể được sử dụng để 
cung cấp các đánh giá ban đầu về các đơn xin tài trợ, thiết lập 
các tiêu chí và quy trình tài trợ cho các chương trình, hoạt động 
hoặc dự án nào không thể đánh giá theo các chương trình hiện 
hữu, và chuẩn bị việc tài trợ và các đề nghị khác cho hội đồng 
cho các khoản chi tiêu từ tài khoản nước sạch và rừng lành 
mạnh, được lập ra trong mục 5 của đạo luật này. Ban này cũng 
có thể đề xuất các quy tắc cho hội đồng xem xét. 
 (4) Ban công lý môi trường và kinh tế phải được đồng chủ tọa 
bởi một nhà lãnh đạo bộ lạc và một người đại diện cho lợi ích 
của dân số dễ bị tổn thương trong các khu vực ô nhiễm và cần 
biện pháp y tế bên ngoài vùng đất bộ lạc. Ngoài các đồng chủ 
tọa, ban này bao gồm hai thành viên đại diện cho công đoàn 
lao động với kiến thức chuyên môn về xáo trộn kinh tế, nền 
kinh tế năng lượng sạch, hoặc các ngành công nghiệp dùng 
nhiều năng lượng và chịu ảnh hưởng mậu dịch và năm thành 
viên, bao gồm ít nhất một nhà lãnh đạo bộ lạc và ít nhất hai nhà 
lãnh đạo ngoài bộ lạc đại diện cho lợi ích của dân số dễ bị tổn 
thương trong các khu vực ô nhiễm và cần biện pháp y tế. Mục 
đích của ban này là: 
 (a) Chuẩn bị các đề nghị về tài trợ cho hội đồng để chi tiêu từ 
tài khoản cộng đồng lành mạnh, được lập ra trong mục 6 của 
đạo luật này; 
 (b) Lập ra các thủ tục, tiêu chí và quy tắc để đánh giá các 
chương trình, hoạt động, hoặc dự án để hội đồng xem xét và 
phê duyệt và đưa ra các đề nghị về tài trợ cho những người có 
thu nhập thấp hơn, người lao động bị ảnh hưởng, dân số dễ bị 
tổn thương và các khu vực ô nhiễm và cần biện pháp y tế; 
 (c) Đưa ra các đề nghị liên quan đến việc ngăn chặn hoặc loại 
bỏ bất kỳ gánh nặng năng lượng gia tăng nào đối với những 
người có thu nhập thấp hơn vì hệ quả của các biện pháp giảm 
ô nhiễm, bao gồm phí ô nhiễm thu được từ các cơ sở phát thải 
lớn theo chương này; 
 (d) Xác định việc tư vấn có ý nghĩa với các khu vực ô nhiễm 
và cần biện pháp y tế, dân số dễ bị tổn thương, và những người 
có thu nhập thấp hơn, và tạo cơ hội cho dân số dễ bị tổn thương 
tham khảo ý kiến về việc thực hiện chương này;
   (e) Đánh giá việc tuân thủ các tiêu chí đầu tư trong mục 7 của 
đạo luật này; 
 (f) Xác định các sự kiện và người lao động hội đủ điều kiện 
để phân bổ các quỹ được cho phép theo mục 4(5) của đạo luật 
này; 

 (g) Xem xét và bình luận về các phân tích cần thiết theo mục 
12 của đạo luật này và xác định và đề xuất các cơ hội và biện 
pháp nhằm giảm gánh nặng được xác định trong chỉ định tác 
động tích lũy của các khu vực ô nhiễm và cần biện pháp y tế 
chiếu theo mục 12(2) của đạo luật này, tăng các cơ hội kinh tế 
và giảm rủi ro, chẳng hạn như dịch chuyển việc làm; và 
 (h) Điều hành, phối hợp với bộ thương mại, các khoản trợ 
cấp năng lực cộng đồng được cho phép theo mục 6(5) của đạo 
luật này.
 (5) Các cơ quan tiểu bang có liên quan phải hợp tác và hỗ trợ 
các ban khi họ thực hiện chương này. 
 (6) Bất kỳ cá nhân nào cũng có thể phục vụ cho hơn một ban. 
Các thành viên của các ban không phải là nhân viên tiểu bang 
phải được bồi hoàn, chiếu theo RCW 43.03.240 và được hoàn 
trả riêng cho chi phí đi lại trong việc thực hiện nhiệm vụ của họ 
với tư cách thành viên của ban, chiếu theo RCW 43.03.050 và 
43.03.060. Các thành viên của ban công lý về môi trường và 
kinh tế có thể nhận được hỗ trợ tài chính từ các tổ chức và các 
chính quyền bộ lạc Da Đỏ thông qua các khoản trợ cấp năng 
lực cộng đồng được phê duyệt nhận được theo mục 6(5) của 
đạo luật này. 
 MỤC MỚI. Mục 12. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ VÀ VẼ BẢN ĐỒ Ô 
NHIỄM. (1)(a) Trễ nhất là ngày 10 tháng Mười Hai, 2022, và mỗi 
bốn năm sau đó, bộ thương mại, với sự hỗ trợ từ các cơ quan 
liên quan và có tư vấn với các ban, hội đồng, các viện học thuật 
và các chuyên gia khác khi thích hợp, và ghi nhận các đánh giá 
khoa học và cộng đồng về tác động của khí hậu, rủi ro và nhu cầu 
phục hồi, phải soạn và nộp cho hội đồng một báo cáo dự thảo 
về tính hiệu quả để hội đồng xem xét và phê duyệt cuối cùng.
 (b) Báo cáo về tính hiệu quả phải mô tả tiến bộ trong việc đạt 
được mục đích của chương này, bao gồm tiến bộ đạt được 
trong các mục tiêu giảm các-bon được thiết lập trong phần 4(2)
(b) của đạo luật này và trong việc lập ra và thực hiện các kế 
hoạch giảm ô nhiễm và các kế hoạch đầu tư năng lượng sạch 
theo mục 4 của đạo luật này. Ngoài ra, báo cáo về tính hiệu quả 
cũng phải bao gồm thông tin liên quan đến tác động của việc 
thực hiện chương này đối với việc tuyển dụng và việc làm, bao 
gồm số lượng và tính chất của việc làm tạo ra, giờ làm việc, 
phẩm chất công việc, tiếp cận công việc và nhân khẩu học, bảo 
đảm đồng lợi ích, và thông tin khác về tuyển dụng và kinh tế 
được coi là phù hợp. Báo cáo về tính hiệu quả cũng phải xác 
định và đánh giá kết quả, rủi ro và đề nghị cho dân số dễ bị tổn 
thương, các khu vực ô nhiễm và cần biện pháp y tế, những 
người có thu nhập thấp hơn, các bộ lạc Da Đỏ, và người lao 
động bị ảnh hưởng. Báo cáo về tính hiệu quả phải đề xuất các 
cải tiến cho việc thực hiện chương này. 
 (2) Trễ nhất là ngày 31 tháng Bảy, 2019, bộ y tế sẽ chỉ định 
các khu vực ô nhiễm và cần biện pháp y tế. Chỉ định này phải 
ở độ phân giải tối thiểu của thang đo điều tra dân số và được 
dựa trên phân tích tác động tích lũy về dân số dễ bị tổn thương 
và gánh nặng môi trường được thực hiện bởi ban khoa học về 
sức khỏe môi trường và nghề nghiệp của Đại Học Washington. 
Việc chỉ định và xếp hạng các vùng điều tra dân số trong phân 
tích tác động tích lũy và dữ liệu cơ bản phải có sẵn để công 
chúng xem xét và có thể được tích hợp hoặc xây dựng dựa trên 
các nguồn lực theo dõi dân số khác. Việc chỉ định các khu vực 
ô nhiễm và cần biện pháp y tế và phân tích tác động tích lũy của 
dân số dễ bị tổn thương và gánh nặng môi trường phải được bộ 
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y tế đánh giá và cập nhật định kỳ sau khi tư vấn có ý nghĩa với 
dân số dễ bị tổn thương, ban công lý môi trường và kinh tế, và 
ban khoa học về sức khỏe môi trường và nghề nghiệp của Đại 
Học Washington.
 MỤC MỚI. Mục 13. CÁC ĐỊNH NGHĨA. Các định nghĩa trong 
mục này áp dụng trong suốt chương này, trừ khi nội dung rõ ràng 
yêu cầu khác đi. 
 “Đơn vị giảm các-bon thay thế” có nghĩa là giảm một tín chỉ 
cho một tấn giảm ô nhiễm thay thế cho một lượng giảm phát thải 
tương đương trong hoạt động của một doanh nghiệp phân phối 
khí đốt hội đủ điều kiện và là thật, lâu bền, khả thi, có thể xác 
minh và bổ sung cho hoạt động kinh doanh như thông thường. 
Đơn vị này phải xuất phát từ một biện pháp làm giảm ô nhiễm. 
 (2) “Hội đồng” hoặc “hội đồng giám sát” có nghĩa là hội đồng 
giám sát công cộng được lập ra trong mục 10 của đạo luật này. 
 (3) “Hàm lượng các-bon” có nghĩa là lượng các-bon đi-ô-xít 
tương đương được thải ra qua quá trình đốt cháy hoặc quá 
trình oxy hoá nhiên liệu hoá thạch, hoặc liên quan đến quá trình 
đốt cháy hoặc quá trình oxy hoá nhiên liệu hoá thạch, được sử 
dụng để tạo ra điện. 
 (4) “Các-bon đi-ô-xít tương đương” có ý nghĩa tương tự như 
được quy định trong RCW 70.235.010. 
 (5) “Tiện ích do người tiêu dùng sở hữu” có ý nghĩa tương tự 
như trong RCW 19.29A.010. 
 (6) “Nguồn năng lượng tái tạo hội đủ điều kiện” có ý nghĩa 
tương tự như trong RCW 19.285.030. 
 (7) “Gánh nặng năng lượng” là tỷ lệ phần trăm thu nhập của 
hộ gia đình được chi cho hoá đơn của phương tiện giao thông 
trên đường và năng lượng dùng trong nhà. 
 (8) “Các lĩnh vực dùng nhiều năng lượng và chịu ảnh hưởng 
mậu dịch” và “các lĩnh vực EITE” có nghĩa là: 
 (a) Các lĩnh vực được xác định trong “bên được EITE đài 
thọ” trong WAC 173-442-020(1)(m) tính đến ngày 22 tháng Tư, 
2017; và 
 (b) Các lĩnh vực khác do bộ thương mại chỉ định, tính trung 
bình trên tất cả các cơ sở thuộc lĩnh vực đó trong tiểu bang, vừa 
sản xuất nhiều năng lượng hơn, vừa trao đổi hàng hoá nhiều 
hơn mức trung bình tương ứng cho bất kỳ lĩnh vực EITE nào 
khác. 
 (9) “Gánh nặng môi trường” đề cập đến các rủi ro tích lũy đối 
với những cộng đồng vì trong quá khứ và hiện tại phải hứng 
chịu:
 (a) Việc tiếp xúc với các nguy cơ thông thường và độc hại 
trong không khí, nước và đất, và; 
 (b) Các tác động môi trường bất lợi, tức là các điều kiện môi 
trường gây ra hoặc trở nên tồi tệ hơn do làm bẩn hay ô nhiễm 
hoặc tạo ra những tình trạng rủi ro trước các tác động của khí 
hậu. 
 (10) “Nhiên liệu hoá thạch” là các sản phẩm dầu lửa dùng để 
đốt, khí đốt tự nhiên, than đá hoặc than cốc dưới bất kỳ hình 
thức nào, hoặc bất kỳ dạng nhiên liệu rắn, lỏng hoặc khí nào 
có nguồn gốc từ các sản phẩm này, bao gồm nhưng không giới 
hạn vào nhiên liệu xe động cơ, nhiên liệu đặc biệt, nhiên liệu 
máy bay, nhiên liệu tàu bè, khí đốt, khí propane và dầu mỏ tồn 
đọng như nhiên liệu trong bồn chứa. Đối với các mục đích áp 
đặt lệ phí ô nhiễm trên hàm lượng các-bon của nhiên liệu hoá 
thạch mà một cơ sở lọc dầu tiêu thụ trong quá trình tinh chế 
nhiên liệu hoá thạch, “nhiên liệu hoá thạch” cũng có nghĩa là 
dầu thô và dầu mỏ. 

 (11) “Quỹ” có nghĩa là quỹ dọn dẹp ô nhiễm được thành lập 
theo mục 3 của chương này. 
 (12) “Doanh nghiệp phân phối khí đốt” có ý nghĩa tương tự 
như được quy định trong RCW 82.16.010. 
 (13) “Khí nhà kính” và “các khí nhà kính” có ý nghĩa tương tự 
như được quy định trong RCW 70.235.010(6). 
 (14) Một “bộ lạc Da Đỏ” là một quốc gia, bộ lạc, nhóm, cộng 
đồng, hoặc thực thể Da Đỏ nào khác mà: 
 (a) Được bộ nội vụ liên bang công nhận là một bộ lạc Da Đỏ; 
và 
 (b) Có văn phòng chính quyền chính của họ nằm trong ranh 
giới địa lý của tiểu bang Washington hoặc có các quyền được 
bảo lưu theo hiệp ước được duy trì trong ranh giới địa lý của 
tiểu bang Washington. 
 (15) “Lạm phát” có nghĩa là sự thay đổi tỷ lệ phần trăm trong 
chỉ số giá tiêu dùng cho tất cả những người lao động kiếm tiền 
và nhân viên văn phòng ở đô thị tại Hoa Kỳ như được công bố 
trong khoảng thời gian mười hai tháng gần đây nhất bởi cục 
thống kê lao động thuộc bộ lao động liên bang, tính đến ngày 
30 Tháng Chín của năm, trước khi phải trả lệ phí. 
 (16) “Tiện ích do nhà đầu tư sở hữu” có ý nghĩa tương tự như 
trong RCW 19.29A.010. 
 (17) “Cơ sở phát thải lớn” có nghĩa là: 
 (a) Đối với điện: 
 (i) Một công ty nhập khẩu điện được tạo ra bằng cách sử 
dụng nhiên liệu hoá thạch hoặc lệ thuộc vào yếu tố phát thải 
mặc định theo mục 8 của đạo luật này; hoặc 
 (ii) Một nhà máy điện tọa lạc trong tiểu bang Washington sử 
dụng nhiên liệu hoá thạch để sản xuất điện. 
 (b) Đối với nhiên liệu xe có động cơ và nhiên liệu đặc biệt, các 
thực thể phải nộp thuế theo quy định tại RCW 82.38.030(9). 
 (c) Đối với khí đốt tự nhiên, các thực thể phải nộp thuế theo 
quy định tại chương 82.16 RCW, hoặc, nếu lệ phí không do một 
doanh nghiệp phân phối khí đốt thanh toán theo chương 82.16 
RCW, bởi người được yêu cầu phải nộp thuế theo quy định 
trong RCW 82.12. 022(1) đến (3) và (8) đến (10). 
 (d) Đối với các sản phẩm dầu mỏ khác, người được chỉ định 
theo quy tắc của sở thuế. 
 (e) Một người bán nhiên liệu hoá thạch cho người sử dụng 
hoặc người tiêu dùng cuối cùng. 
 (f) Một người bán nhiên liệu hoá thạch được bán để tạo 
nhiệt và năng lượng kết hợp như được định nghĩa trong RCW 
19.280.020. 
 (g) Một cơ sở lọc dầu thô, chiết xuất từ dầu thô và các nhiên 
liệu hoá thạch khác được tiêu thụ bởi hoặc trong một cơ sở lọc 
dầu. 
 (18) “Kinh doanh năng lượng và ánh sáng” có ý nghĩa tương 
tự như được quy định trong RCW 82.16.010, và bao gồm một 
doanh nghiệp năng lượng và ánh sáng được sở hữu hoặc điều 
hành bởi một thành phố. 
 (19) “Nhiên liệu hàng hải” có nghĩa là nhiên liệu diesel, xăng 
và nhiên liệu sinh học hỗn hợp được bán từ các bến nhiên liệu 
để sử dụng trong tàu bè và hầm và các nhiên liệu khác được sử 
dụng cho tàu vận tải xuyên bang và quốc tế. 
 (20) “Nhiên liệu xe có động cơ” có ý nghĩa tương tự như được 
quy định trong RCW 82.38.020. 
 (21) “Ban” hoặc “các ban” có nghĩa là bất kỳ hoặc tất cả các 
ban được thiết lập trong mục 11 của chương này. 
 (22) “Người” có nghĩa là tiểu bang Washington, phân khu 
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chính trị của tiểu bang Washington, công ty thành phố, Hoa Kỳ 
và bất kỳ cá nhân, người nhận, quản trị viên, người điều hành, 
người được chỉ định, người được ủy thác trong vụ phá sản, 
tín quỹ, di sản, hãng, đối tác, liên doanh, câu lạc bộ, công ty, 
công ty cổ phần, tín quỹ kinh doanh, tập đoàn, công ty trách 
nhiệm hữu hạn, hiệp hội, hội, hoặc bất kỳ nhóm cá nhân nào 
hoạt động như một đơn vị, dù là hỗ tương, hợp tác, đồng môn, 
phi lợi nhuận hay loại khác. 
 (23) “Người có thu nhập thấp hơn” có nghĩa là: 
 (a) Tất cả cư dân Washington có thu nhập hàng năm, được 
điều chỉnh cho quy mô hộ gia đình, bằng hoặc thấp hơn con số 
lớn hơn của: 
 (i) Tám mươi phần trăm thu nhập trung bình của khu vực theo 
báo cáo của bộ gia cư và phát triển đô thị liên bang; hoặc 
 (ii) Hai trăm phần trăm của mức nghèo liên bang; và 
 (b) Các thành viên của một bộ lạc Da Đỏ đáp ứng các tiêu chí 
dựa trên thu nhập cho các lợi ích hiện có khác được kiểm tra 
thông qua nghị quyết chính thức của hội đồng điều hành một bộ 
lạc Da Đỏ. 
 (24) “Sản phẩm dầu mỏ” có nghĩa là chất hi-đrô các-bon mà 
là sản phẩm của quá trình tách dầu từ đá phiến, chưng cất hoặc 
tinh chế hay chế biến dầu thô khác được sử dụng như, có thể 
dùng làm, hoặc có thể được tinh luyện làm nhiên liệu hoặc hỗn 
hợp nhiên liệu. 
 (25) “Ô nhiễm” có nghĩa là, chỉ cho các mục đích của chương 
này, sự hiện hữu hoặc xuất hiện của khí nhà kính trong môi 
trường. 
 (26) “Các khu vực ô nhiễm và cần biện pháp y tế” là 
những cộng đồng nào được bộ y tế chỉ định dựa trên phân 
tích tác động tích lũy theo quy định trong mục 12(2) của 
chương này và các vùng điều tra dân số toàn bộ hoặc một 
phần trên “Quốc Gia Da Đỏ” như được định nghĩa trong  
18 U.S.C. Mục 1151. 
 (27) “Nhà máy điện” có ý nghĩa tương tự như trong RCW 
80.80.010. 
 (28) “Nhiên liệu đặc biệt” có ý nghĩa tương tự như được quy 
định trong RCW 82.38.020 và bao gồm nhiên liệu được bán 
hoặc sử dụng để chạy tàu bè. 
 (29) “Nhà cung cấp” nghĩa là người sản xuất, tinh chế, nhập 
khẩu, bán, hoặc cung cấp nhiên liệu hoá thạch trong hoặc vào 
tiểu bang để sử dụng hoặc chế biến trong tiểu bang. 
 (30) “Vùng đất bộ lạc” có nghĩa là “Quốc Gia Da Đỏ” như 
được định nghĩa trong 18 U.S.C. mục 1151, vùng đất thuộc sở 
hữu của hoặc được giữ trong tín quỹ cho một bộ lạc Da Đỏ, và 
các khu vực bộ lạc nhạy cảm. Đối với các mục đích của chương 
này, “khu vực bộ lạc nhạy cảm” là những khu vực mà một bộ 
lạc Da Đỏ có một quyền lợi đáng kể, chẳng hạn như các địa 
điểm thiêng liêng, bất động sản văn hoá truyền thống, và các 
bãi chôn cất được bảo vệ theo chương 27.44 RCW. 
 (31) “Nhà lãnh đạo bộ lạc” là những người được các bộ lạc 
Da Đỏ xác định theo RCW 43.376.050 hoặc người được chỉ 
định khác do bộ lạc Da Đỏ chính thức bổ nhiệm. 
 (32) “Khu vực đánh cá thông thường và quen thuộc” là bất kỳ 
khu vực nào được luật dành riêng cho việc đánh bắt cá bởi một 
hoặc nhiều bộ lạc Da Đỏ thông qua các hiệp ước được công 
nhận bởi án lệ Hoa Kỳ kiện Washington, 20 F. Phụ đính 3d 899 
(2008). Chỉ cho các mục đích của chương này, “khu vực đánh 
cá thông thường và quen thuộc” chỉ đề cập đến các thủy lộ và 

không phải là vùng đất cao gần đó. 
 (33) “Dân số dễ bị tổn thương” là các cộng đồng trải qua rủi ro 
tích lũy cao từ gánh nặng môi trường do: 
 (a) Các yếu tố kinh tế xã hội bất lợi, chẳng hạn như thất ng-
hiệp, phí tổn cao về gia cư và phương tiện giao thông so với thu 
nhập, và cách ly ngôn ngữ; và 
 (b) Các yếu tố nhạy cảm, chẳng hạn như trọng lượng sơ sinh 
thấp và tỷ lệ nhập viện cao hơn. 
 MỤC MỚI. Mục 16. Tất cả các bộ và cơ quan có tên trong 
chương này đều có thể áp dụng các quy tắc, thiết lập bản 
hướng dẫn, và tạo các mẫu đơn và các tài liệu cần thiết khác 
để thực hiện các điều khoản và các mục đích của chương này. 
 MỤC MỚI. Mục 17. Kể từ ngày có mục này hiệu lực, chương 
173-442 WAC và các tu chính liên quan đến chương 173-441 
WAC đã được bộ sinh thái học thông qua trước đó có thể không 
được bộ sinh thái học thực thi. Nếu chương này bất hợp lệ, bộ 
sinh thái học được chỉ thị thực thi chương 173-442 WAC và các 
tu chính liên quan đến chương 173-441 WAC.
 MỤC MỚI. Mục 18. Nếu bất kỳ điều khoản nào của chương 
này hoặc ứng dụng của nó đối với bất kỳ cá nhân hay hoàn 
cảnh nào được xem là bất hợp lệ, thì phần còn lại của chương 
này hoặc việc áp dụng điều khoản đối với những người hoặc 
trường hợp khác không bị ảnh hưởng. Nếu bất kỳ điều khoản 
nào của chương này hoặc ứng dụng của nó đối với bất kỳ cá 
nhân hoặc hoàn cảnh nào được xem là vi hiến hoặc bất hợp 
pháp, thì chương này phải được diễn giải để quy định việc tính 
lệ phí ô nhiễm tối đa và các khoản đầu tư được cho phép trong 
chương này. Mỗi miễn trừ trong mục 9 của đạo luật này có hiệu 
lực từng phần, nên nếu bất kỳ miễn trừ nào được xem là vi hiến 
hoặc bất hợp pháp, thì phần còn lại của chương sẽ không bị 
ảnh hưởng. 
 MỤC MỚI. Mục 19. Các kết luận và quyết định trong mục 1 
của đạo luật này là một phần không thể tách rời của chương này. 
Các điều khoản của chương này phải được diễn giải rộng rãi để 
thực hiện các chính sách và các mục đích của chương này. 
 MỤC MỚI. Mục 20. Người dân kết luận và xác định rằng lệ 
phí ô nhiễm được áp đặt trong chương này không phải là một 
loại thuế xét theo các mục đích, lợi ích và việc sử dụng lệ phí đó. 
Tuy nhiên, nếu toà án có thẩm quyền cuối cùng xác định rằng 
lệ phí ô nhiễm được áp đặt trong chương này là một loại thuế, 
thì thuế đó sẽ được coi là được cho phép, áp đặt và được miễn 
các điều khoản của RCW 82.32.805 và 82.32.808. 
 MỤC MỚI. Mục 21. Các mục 1 đến 19 của đạo luật này cấu 
thành một chương mới trong Tiêu Đề 70 RCW. 

--- KẾT THÚC ---
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 MỘT ĐẠO LUẬT Liên quan đến việc đánh thuế nhu yếu 
phẩm; và thêm một chương mới vào Tiêu Đề 82 RCW. 
ĐƯỢC NGƯỜI DÂN TIỂU BANG WASHINGTON BAN HÀNH: 
 MỤC MỚI. Mục 1. TIÊU ĐỀ NGẮN. Chương này có thể được 
biết đến và được gọi là “đạo luật giữ nhu yếu phẩm giá phải 
chăng năm 2018.” 
 MỤC MỚI. Mục 2. GIỮ NHU YẾU PHẨM GIÁ PHẢI CHĂNG: 
KẾT LUẬN VÀ TUYÊN BỐ. 
 (1) Xét rằng tiếp cận với thực phẩm là một nhu cầu nhân bản 
của mọi người dân Washington; và 
 (2) Xét rằng giữ giá nhu yếu phẩm càng thấp càng tốt nhằm 
cải thiện việc tiếp cận thực phẩm cho toàn bộ người dân Wash-
ington; và 
 (3) Xét rằng đánh thuế nhu yếu phẩm là việc lạc hậu và gây 
tổn thương nhiều nhất cho người dân Washington có thu nhập 
thấp và cố định; và 
 (4) Xét rằng các gia đình lao động ở Washington đóng một 
phần lớn thu nhập gia đình của họ trong các thuế tiểu bang và 
địa phương nhiều hơn so với các thành phần giàu có hơn họ; 
do đó, giờ đây 
 (5) Người dân tiểu bang Washington kết luận và tuyên bố 
rằng không có thực thể chính quyền địa phương nào có thể áp 
đặt bất kỳ thuế, lệ phí, hoặc thẩm định mới nào khác nhắm vào 
các món nhu yếu phẩm. 
 MỤC MỚI. Mục 3. CÁC ĐỊNH NGHĨA. 
 Đối với các mục đích của chương này: (1) «Thức uống có cồn» 
có ý nghĩa tương tự như được quy định trong RCW 82.08.0293. 
 (2) “Nhu yếu phẩm” có nghĩa là bất kỳ thực phẩm hay thức 
uống nào tươi sống hoặc đã qua chế biến, hoặc bất kỳ thành 
phần nào của chúng, nhằm cho con người tiêu thụ, ngoại trừ 
thức uống có cồn, các sản phẩm cần sa và thuốc lá. “Nhu yếu 
phẩm” bao gồm, nhưng không giới hạn cho thịt, gia cầm, cá, trái 
cây, rau, thóc lúa, bánh mì, sữa, pho mát và các sản phẩm sữa 
khác, thức uống không cồn, kombucha với ít hơn 0.5% cồn theo 
thể tích, phụ gia, gia vị, ngũ cốc, chất nêm, chất men, trứng, ca 
cao, trà, và cà phê, bất kể tươi sống hay đã qua chế biến. 
 (3) “Thực thể chính quyền địa phương” có ý nghĩa tương tự 
như được quy định trong RCW 4.96.010. 
 (4) “Các sản phẩm cần sa” có ý nghĩa tương tự như được quy 
định trong RCW 69.50.101. 
 (5) “Thuế, lệ phí, hoặc thẩm định khác về nhu yếu phẩm” bao 
gồm, nhưng không giới hạn cho thuế bán hàng, thuế tổng do-
anh thu, thuế kinh doanh và nghề nghiệp, thuế môn bài, thuế 
tiêu thụ đặc biệt, thuế đặc quyền, hoặc bất kỳ thuế, lệ phí, hoặc 
đòi hỏi tương tự nào khác thuộc bất kỳ loại nào trên nhu yếu 
phẩm hoặc việc sản xuất, phân phối, bán, sở hữu, chủ quyền, 
chuyển nhượng, vận chuyển, đóng hàng, sử dụng, hoặc tiêu 
thụ từ nhu yếu phẩm đó. 
 (6) “Thuốc lá” có ý nghĩa tương tự như được quy định trong 
RCW 82.08.0293. 
 MỤC MỚI. Mục 4. DUY TRÌ VIỆC MIỄN THUẾ CHO NHU 
YẾU PHẨM—BẢO VỆ CÁC NGUỒN THU NHẬP ĐỊA PHƯƠNG 
TRUYỀN THỐNG—THẨM QUYỀN TIẾP TỤC. 

 Không phụ thuộc vào bất kỳ luật ngược lại nào khác: (1) Trừ 
phi được quy định tại các tiểu mục (2) đến (4) của mục này, một 
thực thể chính quyền địa phương không thể áp đặt hoặc thu bất 
kỳ thuế, lệ phí, hoặc thẩm định nào khác đối với nhu yếu phẩm. 
 (2) Không có gì trong mục này ngăn ngừa việc tiếp tục thu bất 
kỳ thuế, lệ phí, hoặc thẩm định hiện hữu nào khác đối với nhu 
yếu phẩm như đã có hiệu lực vào ngày 15 tháng Giêng, 2018; 
nhưng không được tăng thuế, lệ phí, hoặc thẩm định hiện hữu 
nào khác về mức giá, quy mô, cơ bản, hoặc nếu không thì sau 
ngày 15 tháng Giêng, 2018, ngoại trừ theo quy định trong các 
tiểu mục (3) và (4) của mục này. 
 (3) Không có gì trong mục này nghiêm cấm việc áp đặt và thu 
một khoản thuế, lệ phí, hoặc thẩm định khác đối với nhu yếu 
phẩm nếu: 
 (a) Thuế, lệ phí, hoặc thẩm định khác đó được áp dụng chung 
cho một loạt các doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh; và 
 (b) Thuế, lệ phí, hoặc thẩm định khác đó không thiết lập hoặc 
dựa trên một phân loại liên quan hoặc dính líu đến nhu yếu 
phẩm hoặc một nhóm nhỏ nhu yếu phẩm cho các mục đích 
thiết lập hoặc nếu không thì dẫn đến hệ quả mức thuế suất cao 
hơn do phân loại như vậy. 
 (4) Không có gì trong mục này nghiêm cấm việc áp đặt và 
thu một thuế bán hàng và sử dụng địa phương chiếu theo 
RCW 82.14.030 trên những người chịu thuế tiểu bang theo các 
chương 82.08 và 82.12 RCW. 
 MỤC MỚI. Mục 5. THỰC HIỆN. 
 Mặc dù có bất kỳ luật ngược lại nào khác: 
 (1) Chương này áp dụng cho bất cứ khoản thuế, lệ phí, hoặc 
thẩm định nào khác đối với nhu yếu phẩm đã được một thực 
thể chính quyền địa phương áp đặt, tăng, hoặc thu lần đầu vào 
hoặc sau ngày 15 tháng Giêng, 2018. 
 (2) Các điều khoản của chương này phải được diễn giải rộng 
rãi để thực ý định, chính sách, và các mục đích của chúng. 
 MỤC MỚI. Mục 6. HIỆU LỰC TỪNG PHẦN. 
 (1) Nếu bất kỳ điều khoản nào của đạo luật này hoặc ứng 
dụng của nó đối với bất kỳ cá nhân hay hoàn cảnh nào được 
xem là bất hợp lệ, thì phần còn lại của đạo luật hoặc việc áp 
dụng điều khoản đối với những người hoặc trường hợp khác 
không bị ảnh hưởng. 
 (2) Người dân tiểu bang Washington nhân đây tuyên bố rằng 
họ đã có thể thông qua chương này, cũng như mỗi và mọi phần, 
mục, tiểu mục, mệnh đề, câu, cụm từ, từ và ứng dụng không bị 
tuyên bố là bất hợp lệ hoặc vi hiến, bất kể liệu có bất kỳ phần 
nào của chương này, hoặc ứng dụng của chúng, sau đó sẽ bị 
tuyên bố là bất hợp lệ. 
 MỤC MỚI. Mục 7. Các mục 1 đến 5 của đạo luật này cấu 
thành một chương mới trong Tiêu Đề 82 RCW. 

--- KẾT THÚC ---
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 MỘT ĐẠO LUẬT Liên quan đến việc nâng cao an toàn công 
cộng bằng cách thực thi các dự luật an toàn về súng ống, bao 
gồm yêu cầu tăng cường kiểm tra lý lịch, các khoảng thời gian 
chờ đợi, và tăng điều kiện tuổi tác đối với súng trường tấn công 
bán tự động và cất giữ súng an toàn cho tất cả các loại súng 
ống; tu chính Bộ Luật Đã Được Sửa Đổi của Washington (Re-
vised Code of Washington, RCW) 9.41.090, 9.41.092, 9.41.094, 
9.41.097, 9.41.0975, 9.41.110, 9.41.113, 9.41.124, 9.41.240, 
9.41.129, và 9.41.010; thêm các mục mới vào chương 9.41 
RCW; lập ra các mục mới; quy định xử phạt; và cung cấp ngày có 
hiệu lực. 
ĐƯỢC NGƯỜI DÂN TIỂU BANG WASHINGTON THỰC HÀNH: 
 MỤC MỚI. Mục 1. Ý ĐỊNH. Bạo lực súng ống quá phổ biến 
ở Washington và Hoa Kỳ. Cụ thể, các vụ nổ súng liên quan đến 
việc sử dụng súng trường tấn công bán tự động đã dẫn đến hàng 
trăm vụ thiệt mạng, thương tích trầm trọng, và tác động tâm lý 
lâu dài đối với những người sống sót, gia đình họ và cộng đồng. 
Súng trường tấn công bán tự động được thiết kế đặc biệt để tiêu 
diệt một cách nhanh chóng và hiệu quả và từng được sử dụng 
trong một số vụ nổ súng hàng loạt đẫm máu nhất cả nước, kể 
cả ở Newtown, Connecticut; Las Vegas, Nevada; và Parkland và 
Orlando, Florida, trong số những vụ khác. Súng trường tấn công 
bán tự động cũng từng được sử dụng trong các vụ nổ súng chết 
người ở Washington, bao gồm tại Mukilteo và Tacoma. 
 Những tác động của bạo lực súng ống bằng vũ khí tấn công 
chủ yếu nhắm vào trẻ em và thanh thiếu niên. Theo một phân 
tích, hơn hai trăm lẻ tám ngàn sinh viên học sinh theo học ít nhất 
hai trăm mười hai trường đã trải qua một vụ nổ súng trong khuôn 
viên trường kể từ khi vụ nổ súng hàng loạt ở Columbine vào năm 
1999. Các bài tập tham gia bắn súng là chuyện bình thường đối 
với một thế hệ học sinh Mỹ, gieo vào tuổi trẻ nhận thức đáng 
buồn và không cần thiết rằng một vụ nổ súng hàng loạt có thể xảy 
ra trong bất kỳ cộng đồng nào, tại bất kỳ trường học nào, vào bất 
cứ lúc nào. 
 Thế là đủ rồi. Người dân nhận thấy và tuyên bố rằng việc thông 
qua luật lệ thật quan trọng và cấp bách để nâng cao an toàn công 
cộng và giảm bạo lực súng ống. 
 Thực thi một hệ thống kiểm tra lý lịch tăng cường đối với súng 
trường tấn công bán tự động cũng chặt chẽ như hệ thống bắt 
buộc để mua một khẩu súng ngắn và đòi hỏi có huấn luyện an 
toàn và thời gian chờ đợi sẽ giúp bảo đảm rằng chúng ta giữ 
những vũ khí này khỏi những bàn tay nguy hiểm. Hơn nữa, luật 
liên bang cấm bán súng lục cho các cá nhân dưới hai mươi mốt 
tuổi và ít nhất mười hai tiểu bang hạn chế hơn nữa quyền làm chủ 
hoặc sở hữu súng ống bởi những cá nhân dưới hai mươi mốt 
tuổi. Điều này hợp lý, như các cuộc nghiên cứu cho thấy rằng lứa 
tuổi từ mười tám đến hai mươi phạm vào một số không cân xứng 
các vụ giết người bằng súng ống tại Hoa Kỳ và nghiên cứu chỉ ra 
rằng não bộ không hoàn toàn trưởng thành cho đến khi lớn tuổi 
hơn. Nâng độ tuổi tối thiểu để mua súng trường tấn công bán tự 
động lên hai mươi mốt là một bước hợp lý mà người dân muốn 
thực hiện để gia tăng an toàn công cộng. 
 Cuối cùng, súng do trẻ em lấy từ nhà hoặc do những người 
khác bị cấm sở hữu súng đã và đang là tâm điểm của một số 
biến cố bạo lực súng bi thảm. Một nghiên cứu cho thấy rằng hơn 

tám mươi lăm phần trăm những kẻ nổ súng tại trường học đã lấy 
súng ở nhà của họ hoặc từ một người bạn hay người thân. Một 
nghiên cứu khác kết luận rằng hơn bảy mươi lăm phần trăm súng 
sử dụng trong nỗ lực tự tử của thanh thiếu niên và các thương 
tích vô tình không được cất giữ ở nơi cư trú của nạn nhân, người 
thân, hoặc bạn bè. Điều kiện cất giữ súng an toàn cho tất cả súng 
ống sẽ gia tăng an toàn công cộng bằng cách giúp bảo đảm rằng 
trẻ em và những người bị cấm khác không tiếp cận súng ống 
không thích hợp, và điều kiện thông báo sẽ khiến cho các mối 
nguy hiểm tiềm ẩn của súng ống rõ ràng đối với người mua. 
 Do đó, để gia tăng tính an toàn công cộng cho toàn thể người 
dân tiểu bang Washington, cụ thể là con em chúng ta, dự luật 
này sẽ, trong số những điều khác: Thiết lập một hệ thống kiểm 
tra lý lịch tăng cường áp dụng đối với súng trường tấn công bán 
tự động tương tự như hệ thống bắt buộc đối với súng ngắn, 
đòi hỏi rằng cá nhân phải hoàn thành một khóa huấn luyện an 
toàn về súng và phải đủ hai mươi mốt tuổi để mua hoặc sở hữu 
những loại vũ khí như thế, ban hành một thời gian chờ đợi để 
mua những loại vũ khí như thế, và thiết lập các tiêu chuẩn cho 
việc cất giữ có trách nhiệm tất cả các loại súng. 
 MỤC MỚI. Mục 2. TIÊU ĐỀ NGẮN. Đạo luật này có thể được 
biết đến và được gọi là đạo luật an toàn công cộng và súng 
trường tấn công bán tự động. 
  Mục 3. TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA LÝ LỊCH. RCW 9.41.090 và 
2018 c 201 s 6003 mỗi mục được tu chính với nội dung như sau: 
  (1) Ngoài các điều kiện khác của chương này, không có người 
bán nào có thể giao một khẩu súng lục cho người mua súng đó 
cho đến khi: 
 (a) Người mua xuất trình giấy phép súng lục được cất giấu hợp 
lệ và người bán đã ghi tên của người mua, số giấy phép, và cơ 
quan cấp phát, hồ sơ đó phải được thực hiện thành ba bản và 
giải quyết theo quy định tại tiểu mục (((5))) (6) của mục này. Đối 
với các mục đích của tiểu mục (1)(a) này, một “giấy phép súng 
lục được cất giấu hợp lệ” không bao gồm giấy phép khẩn cấp 
tạm thời, và không bao gồm bất kỳ giấy phép nào cấp trước ngày 
1 tháng Bảy, 1996, trừ phi cơ quan cấp phát đã tiến hành kiểm 
tra hồ sơ để phát hiện hành vi phạm tội mà làm cho người mua 
không thoả điều kiện theo RCW 9.41.070 tại thời điểm cấp phát; 
 (b) Người bán được thông báo bằng văn bản bởi (i) chỉ huy 
trưởng cảnh sát hoặc cảnh sát trưởng quận của khu vực thẩm 
quyền mà người mua cư trú tại đó, rằng người mua hội đủ điều 
kiện để sở hữu một khẩu súng lục theo RCW 9.41.040 và rằng 
chỉ huy trưởng cảnh sát hoặc cảnh sát trưởng quận chấp thuận 
đơn xin mua súng; hoặc (ii) tiểu bang mà người mua hội đủ điều 
kiện để sở hữu một khẩu súng theo RCW 9.41.040, như quy định 
tại tiểu mục (3)(b)của mục này; hoặc 
 (c) Các điều kiện hoặc khoảng thời gian trong RCW 9.41.092 
đã được thỏa mãn. 
 (2) Ngoài các điều kiện khác của chương này, không có người 
bán nào có thể giao một khẩu súng trường tấn công bán tự động 
cho người mua cho đến khi: 
 (a) Người mua xuất trình bằng chứng rằng họ đã hoàn thành 
một chương trình huấn luyện an toàn về súng được công nhận 
trong vòng năm năm qua mà, ở mức tối thiểu, bao gồm hướng 
dẫn về: 
 (i) Các quy tắc an toàn súng căn bản; 
 (ii) Súng và trẻ em, bao gồm việc cất giữ súng an toàn và nói 
chuyện với con em về sự an toàn súng; 
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 (iii) Súng và ngăn ngừa tự tử; 
 (iv) Cất giữ súng an toàn để ngăn ngừa việc tiếp cận và sử 
dụng không có phép; 
 (v) Xử lý an toàn súng ống; và 
 (vi) Các luật tiểu bang và liên bang về súng, bao gồm cả các vụ 
chuyển nhượng súng ống bị cấm. 
 Việc huấn luyện phải được bảo trợ bởi một cơ quan thực thi 
pháp luật của liên bang, tiểu bang, quận, hoặc thành phố, một 
trường cao đẳng hoặc đại học, một tổ chức được công nhận trên 
toàn quốc mà có quá trình cung cấp huấn luyện về súng, hoặc 
một trường huấn luyện súng với các giảng viên được chứng 
nhận bởi một tổ chức được công nhận trên toàn quốc có quá 
trình cung cấp huấn luyện về súng. Bằng chứng về việc huấn 
luyện phải dưới hình thức một chứng chỉ ghi rằng theo hình phạt 
về tội khai man, việc huấn luyện bao gồm các yêu cầu tối thiểu; 
và
 (b) Người bán được thông báo bằng văn bản bởi (i) chỉ huy 
trưởng cảnh sát hoặc cảnh sát trưởng quận của khu vực thẩm 
quyền mà người mua cư trú tại đó, rằng người mua hội đủ điều 
kiện sở hữu một khẩu súng theo RCW 9.41.040 và rằng chỉ huy 
trưởng cảnh sát hoặc cảnh sát trưởng quận chấp thuận đơn xin 
mua súng; hoặc (ii) tiểu bang mà người mua hội đủ điều kiện để 
sở hữu một khẩu súng theo RCW 9.41.040, như quy định tại tiểu 
mục (3)(b)của mục này; hoặc 
 (c) Các điều kiện hoặc khoảng thời gian trong RCW 9.41.092 
đã được thỏa mãn. 
 (3)(a) Trừ phi được quy định tại (b) của tiểu mục này, để xác 
định người mua có đáp ứng các điều kiện của RCW 9.41.040 
hay không, chỉ huy trưởng cảnh sát hoặc cảnh sát trưởng quận, 
hoặc một trong hai người được chỉ định, phải kiểm tra với trung 
tâm thông tin tội phạm quốc gia, bao gồm hệ thống kiểm tra lý lịch 
hình sự tức thì trên toàn quốc, theo quy định của Đạo Luật Phòng 
Ngừa Bạo Lực Súng Ngắn Brady (18 U.S.C. Mục 921 và tiếp 
theo), cơ sở dữ liệu điện tử của sở tuần tra tiểu bang Washington, 
cơ sở dữ liệu điện tử của cơ quan chăm sóc sức khỏe, và với 
các cơ quan hoặc nguồn lực khác nếu phù hợp, để xác định xem 
người nộp đơn có không hội đủ điều kiện theo RCW 9.41.040 để 
sở hữu một khẩu súng hay không. 
 (b) Tiểu bang, thông qua cơ quan lập pháp hoặc tiến trình dự 
luật tiên khởi, có thể ban hành một hệ thống kiểm tra lý lịch súng 
ống trên toàn tiểu bang tương đương với, hoặc toàn diện hơn, 
việc kiểm tra theo yêu cầu (a) của tiểu mục này để xác định rằng 
người mua hội đủ điều kiện để sở hữu một khẩu súng theo RCW 
9.41.040. Một khi hệ thống ((này)) tiểu bang được thành lập, 
người bán sẽ sử dụng hệ thống tiểu bang và hệ thống kiểm tra lý 
lịch tội phạm tức thì trên toàn quốc, theo quy định của Đạo Luật 
Phòng Ngừa Bạo Lực Súng Ngắn Brady (18 USC Mục 921 và tiếp 
theo), để tiến hành kiểm tra lý lịch hình sự của người nộp đơn mua 
súng ống. ((Tuy nhiên, một chỉ huy trưởng cảnh sát hoặc cảnh 
sát trưởng quận, hoặc một trong hai người được chỉ định, phải 
tiếp tục kiểm tra cơ sở dữ liệu điện tử của cơ quan chăm sóc 
sức khỏe và với các cơ quan hoặc nguồn lực khác nếu phù hợp, 
để xác định xem người nộp đơn có không hội đủ điều kiện theo 
RCW 9.41.040 để sở hữu một khẩu súng hay không.)) 
 (((3))) (4) Trong bất kỳ trường hợp nào theo mục này khi người 
nộp đơn có trát bắt giữ chưa thi hành đối với họ từ bất kỳ tòa án 
nào có thẩm quyền pháp lý về một trọng tội hoặc khinh tội, thì 
người bán phải tạm ngưng việc giao súng lục hoặc súng trường 
tấn công bán tự động cho đến khi lệnh bắt giữ được tống đạt và 

người đó ra hầu tòa tại tòa án thích hợp. Thẩm quyền địa phương 
cho các mục đích của vụ mua bán này, hoặc tiểu bang chiếu theo 
tiểu mục (3)(b) của mục này, phải xác nhận sự hiện hữu của 
trát tòa chưa thi hành trong vòng bảy mươi hai giờ sau khi nhận 
được thông báo về đơn xin mua súng lục hoặc súng trường tấn 
công bán tự động. Thẩm quyền địa phương ngay lập tức cũng 
phải xác nhận việc đáp ứng trát tòa khi người bán yêu cầu để 
gỡ bỏ việc tạm ngưng nếu trát tòa là về một hành vi phạm pháp 
khác, không phải một vụ phạm pháp khiến người đó không hội 
đủ điều kiện theo RCW 9.41.040 để sở hữu một khẩu ((súng lục)) 
súng. 
 (((4))) (5) Trong bất kỳ trường hợp nào khi chỉ huy trưởng hoặc 
cảnh sát trưởng quận của thẩm quyền địa phương, hoặc tiểu 
bang chiếu theo tiểu mục (3)(b) của mục này, có căn cứ hợp lý 
dựa trên các tình huống sau: (a) Khởi tố hình sự, (b) phiên xử hình 
sự sắp tới, (c) phiên xử giam giữ sắp tới, (d) một trát tòa chưa thi 
hành về một vụ phạm pháp khiến một người không hội đủ điều 
kiện theo RCW 9.41.040 để sở hữu một khẩu ((súng lục)) súng, 
hoặc (e) một vụ bắt giữ vì phạm pháp khiến một người không hội 
đủ điều kiện theo RCW 9.41.040 để sở hữu một khẩu ((súng lục)) 
súng, nếu hồ sơ giải quyết vụ án vẫn chưa được trình báo hoặc 
nhập đầy đủ nhằm xác định tư cách hội đủ điều kiện để mua một 
khẩu ((súng lục)) súng, thẩm quyền địa phương hoặc tiểu bang 
có thể tạm ngưng vụ mua bán và giao khẩu súng lục hoặc súng 
trường tấn công bán tự động  lên đến ba mươi ngày để xác nhận 
các hồ sơ hiện hữu trong tiểu bang này hay ở nơi khác. Sau ba 
mươi ngày, việc tạm ngưng sẽ được gỡ bỏ trừ khi một tòa án 
quận tại địa phương, tòa thượng thẩm, hoặc tòa án thành phố 
phê chuẩn việc gia hạn ba mươi ngày vì có lý do chính đáng. 
Người bán sẽ được thông báo về mỗi lần tạm ngưng mua bán 
do cơ quan thực thi pháp luật địa phương hoặc tiểu bang đưa ra 
và về bất kỳ đơn nào nộp cho tòa án xin thêm thời gian tạm ngưng 
để xác nhận hồ sơ hoặc xác nhận danh tính của người nộp đơn. 
 (((5))) (6)(a) Vào thời điểm nộp đơn mua một khẩu súng lục 
hoặc súng trường tấn công bán tự động, người mua phải ký tên 
vào cả ba bản và giao cho người bán một mẫu đơn bao gồm: 
 (i) Họ tên đầy đủ của mình, địa chỉ cư trú, ngày và nơi sinh, 
chủng tộc và giới tính; 
 (ii) Ngày và giờ nộp đơn;
 (iii) Số giấy phép lái xe hoặc số thẻ căn cước tiểu bang của 
người nộp đơn; 
 (iv) Bản mô tả khẩu súng lục hoặc súng trường tấn công bán tự 
động bao gồm tên nhà sản xuất, kiểu mẫu, cỡ nòng súng và mã 
số nhà sản xuất nếu có sẵn vào thời điểm nộp đơn mua một khẩu 
súng lục hoặc súng trường tấn công bán tự động. Nếu không có 
sẵn mã số của nhà sản xuất vào thời điểm nộp đơn xin mua một 
khẩu súng lục hoặc súng trường tấn công bán tự động, thì mẫu 
đơn vẫn được giải quyết, nhưng việc giao khẩu súng lục hoặc 
súng trường tấn công bán tự động cho người mua có thể không 
xảy ra trừ khi mã số của nhà sản xuất được người bán ghi trên 
đơn và chuyển đến chỉ huy trưởng cảnh sát thành phố hoặc cảnh 
sát trưởng của quận nơi người mua cư trú, hoặc tiểu bang chiếu 
theo tiểu mục (3)(b) của mục này ; ((và)) 
 (v) Một tuyên bố rằng người mua hội đủ điều kiện để mua và 
sở hữu một khẩu ((súng lục)) súng theo ((RCW 9.41.040)) luật 
tiểu bang và liên bang; và 
 (vi) Nếu mua một khẩu súng trường tấn công bán tự động, một 
bản tuyên bố của người nộp đơn theo hình phạt về tội khai man 
rằng người nộp đơn đã hoàn tất một chương trình huấn luyện an 
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toàn súng được công nhận trong vòng năm năm qua, theo yêu 
cầu của tiểu mục (2) của mục này. 
 (b) Đơn này phải bao gồm ((một)) hai khuyến cáoghi rõ như 
sau: 
 (i) LƯU Ý: Mặc dù luật tiểu bang và địa phương không khác 
nhau, luật liên bang và luật của tiểu bang về sở hữu súng ống khác 
nhau. Nếu quý vị bị luật liên bang cấm sở hữu một khẩu súng, quý 
vị có thể bị truy tố tại tòa án liên bang. Việc tiểu bang cho phép mua 
một khẩu súng không phải là một biện hộ trong một vụ truy tố liên 
bang; và 
 (ii) LƯU Ý: Sự hiện diện của một khẩu súng trong nhà từng 
có liên quan đến nguy cơ tử vong gia tăng đối với bản thân và 
những người khác, bao gồm gia tăng nguy cơ tự tử, chết trong 
các biến cố bạo lực gia đình, và tử vong không chủ ý đối với trẻ 
em và những người khác.
 Người mua sẽ nhận được một bản hướng dẫn của bộ hải sản 
và động vật hoang dã về những giới hạn pháp lý của việc sử 
dụng súng((,)) và an toàn súng((, và thực tế là luật lệ và sắc lệnh 
địa phương không có hiệu lực trước luật tiểu bang và phải phù 
hợp với luật tiểu bang)). 
 (c) Người bán phải, vào cuối ngày làm việc, ký tên và đính kèm 
địa chỉ của mình và cung cấp một bản sao đơn xin và tài liệu khác 
theo yêu cầu của các tiểu mục (1) và (2) của mục này cho chỉ huy 
trưởng cảnh sát thành phố hoặc cảnh sát trưởng quận mà người 
mua là một cư dân, hoặc tiểu bang chiếu theo tiểu mục (3)(b) 
của mục này . Người bán phải lưu giữ cả ba bản trong vòng sáu 
năm. Người bán phải giao khẩu súng lục hoặc súng trường tấn 
công bán tự động cho người mua sau khoảng thời gian quy định 
tại chương này, trừ khi người bán được thông báo về một cuộc 
điều tra được thực hiện theo tiểu mục (((4))) (5) của mục này 
bằng văn bản của chỉ huy trưởng cảnh sát thành phố ((hoặc)), 
cảnh sát trưởng quận, hoặc tiểu bang, tuỳ cơ quan thích ứng, 
((từ chối)) hay việc từ chối đơn xin mua súng của người mua và 
các căn nguyên theo đó. Đơn này sẽ không bị từ chối trừ khi người 
mua không hội đủ điều kiện để mua hoặc sở hữu một khẩu ((súng 
lục)) súng theo luật ((RCW 9.41.040)) tiểu bang hoặc ((9.41.045, 
hoặc)) liên bang. 
 (d) Chỉ huy trưởng cảnh sát thành phố hoặc cảnh sát trưởng 
của quận, hoặc tiểu bang chiếu theo tiểu mục (3)(b) của mục này  
phải lưu giữ hoặc hủy bỏ các đơn xin mua một khẩu súng lục 
hoặc súng trường tấn công bán tự động phù hợp các điều kiện 
của 18 U.S.C. Mục 922. 
 (((6))) (7)(a) Để giúp bù đắp phí tổn điều hành trong việc thực 
hiện mục này vì nó liên quan đến các yêu cầu mới đối với súng 
trường tấn công bán tự động, cơ quan cấp giấy phép có thể yêu 
cầu người bán tính phí cho mỗi người mua hoặc người nhận 
chuyển nhượng súng trường tấn công bán tự động một lệ phí 
không quá hai mươi lăm mỹ kim, ngoại trừ lệ phí đó có thể được 
điều chỉnh vào đầu mỗi hai năm với các mức không vượt quá 
phần trăm gia tăng trong chỉ số giá tiêu dùng cho toàn thể người 
tiêu dùng đô thị, CPI-W, hoặc một chỉ số kế thừa, cho hai năm 
trước đó, theo tính toán của bộ lao động Hoa Kỳ. 
 (b) Lệ phí theo phần (a) của tiểu mục này sẽ không nhiều hơn 
mức cần thiết để tài trợ như sau: 
 (i) Tiểu bang cho phí tổn đáp ứng các nghĩa vụ của họ theo 
mục này; 
 (ii) Cơ quan chăm sóc y tế, các viện sức khỏe tâm thần, và các 
cơ sở chăm sóc y tế khác cho phí tổn mà tiểu bang giao phó, phát 

sinh từ các yêu cầu báo cáo do RCW 9.41.097(1) áp đặt; và 
 (iii) Các cơ quan thực thi pháp luật địa phương cho phí tổn địa 
phương mà tiểu bang giao phó, phát sinh từ các điều kiện quy 
định trong RCW 9.41.090 và mục này.
 (8) Một người cố ý đưa ra một tuyên bố gian dối về các yêu 
cầu nhận dạng hoặc hội đủ điều kiện trong đơn xin mua một 
khẩu ((súng lục)) súng là phạm tội tuyên thệ gian dối theo RCW 
9A.72.040. 
 (((7))) (9) Mục này không áp dụng đối với việc bán súng cho 
người bán có môn bài để bán lại hoặc đối với việc bán súng ống 
cổ. 
 Mục 4. KHOẢNG THỜI GIAN CHỜ ĐỢI. RCW 9.41.092 và 
2018 c 145 s 4 mỗi mục được tu chính với nội dung như sau: 
  (1) Ngoại trừ được quy định khác đi trong chương này và 
ngoại trừ súng trường tấn công bán tự động theo tiểu mục (2) 
của mục này, một người bán có môn bài không được giao bất kỳ 
loại súng nào cho người mua hoặc người nhận chuyển nhượng 
cho đến việc nào xảy ra trước: 
 (((1))) (a) Biết được kết quả của tất cả những lần kiểm tra lý lịch 
bắt buộc và người mua hoặc người nhận chuyển nhượng (((a))) 
(i) không bị cấm làm chủ hoặc sở hữu một khẩu súng theo luật 
liên bang hoặc tiểu bang và (((b))) (ii) không có một sự từ bỏ tự 
nguyện các quyền về súng hiện có hiệu lực; hoặc 
 (((2))) (b) Mười ngày làm việc đã trôi qua kể từ ngày người bán 
có môn bài yêu cầu kiểm tra lý lịch. Tuy nhiên, đối với việc kinh 
doanh và chuyển nhượng súng lục nếu người mua hoặc người 
nhận chuyển nhượng không có bằng lái xe Washington vĩnh viễn, 
hợp lệ hay thẻ căn cước tiểu bang hoặc chưa từng là một cư dân 
tiểu bang trong liên tiếp chín mươi ngày trước đó, thì khoảng thời 
gian trong tiểu mục này phải được kéo dài từ mười ngày làm việc 
đến sáu mươi ngày. 
 (2) Trừ khi được quy định khác đi trong chương này, một người 
bán có môn bài không được giao một khẩu súng trường tấn công 
bán tự động cho người mua hoặc người nhận chuyển nhượng 
cho đến khi mười ngày làm việc đã trôi qua kể từ ngày có đơn xin 
mua hoặc, trong trường hợp một vụ chuyển nhượng, mười ngày 
làm việc đã trôi qua kể từ ngày kiểm tra lý lịch được bắt đầu. 
 MỤC MỚI. Mục 5. CẤT GIỮ SÚNG AN TOÀN. Một mục mới 
được thêm vào chương 9.41 RCW với nội dung như sau: 
  (1) Một người cất giữ hoặc để một khẩu súng ở một địa điểm 
mà người đó biết, hoặc đáng lẽ phải biết, rằng một người bị cấm 
có thể tiếp cận với khẩu súng đó: 
 (a) Thì phạm tội gây nguy hiểm cho cộng đồng cấp độ một 
do cất giữ một khẩu súng không an toàn nếu một người bị cấm 
được tiếp cận và sở hữu khẩu súng đó và gây thương tích cá 
nhân hoặc tử vong với khẩu súng đó; hoặc 
 (b) Thì phạm tội gây nguy hiểm cho cộng đồng cấp độ hai do 
cất giữ một khẩu súng không an toàn nếu một người bị cấm 
được tiếp cận và sở hữu khẩu súng đó và: 
 (i) Gây nổ súng; 
 (ii) Mang, triển lãm, hoặc trưng bày súng ở nơi công cộng theo 
cách cho thấy rõ ý định đe doạ người khác hoặc đáng báo động 
về sự an toàn của người khác; hoặc 
 (iii) Sử dụng súng để phạm tội. 
 (2) (a) Gây nguy hiểm cho cộng đồng do cất giữ súng không 
an toàn cấp độ một là một trọng tội loại C bị trừng phạt chiếu theo 
chương 9A.20 RCW. 
 (b) Gây nguy hiểm cho cộng đồng do cất giữ súng không an 
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toàn cấp độ hai là một khinh tội lớn bị trừng phạt chiếu theo 
chương 9A.20 RCW. 
 (3) Tiểu mục (1) của mục này không áp dụng nếu:
 (a) Súng được để trong nơi cất giữ súng an toàn, hoặc có biện 
pháp an toàn với khóa cò súng hoặc dùng thiết bị tương tự được 
thiết kế để ngăn ngừa việc sử dụng hoặc nổ súng trái phép; 
 (b) Trong trường hợp một người là người bị cấm trên căn bản 
tuổi tác của người đó, thì việc tiếp cận súng là với sự cho phép 
hợp pháp của cha mẹ hoặc người giám hộ của người bị cấm và 
có sự giám sát của một người lớn, hoặc là phù hợp với RCW 
9.41.042; 
 (c) Người bị cấm lấy được súng, hoặc lấy được và nổ súng, khi 
có một hành động hợp pháp để tự vệ; hoặc 
 (d) Việc người bị cấm tiếp cận súng là hệ quả của một vụ xâm 
nhập bất hợp pháp, miễn là việc tiếp cận trái phép hoặc trộm 
súng được trình báo cho một cơ quan thực thi pháp luật địa 
phương trong khu vực thẩm quyền, khi mà việc tiếp cận trái phép 
hoặc trộm súng đó xảy ra trong vòng năm ngày kể từ khi nạn 
nhân của vụ xâm nhập bất hợp pháp biết hoặc đáng lẽ phải biết 
được là khẩu súng đã bị lấy mất. 
 (4) Nếu xảy ra tử vong hoặc chấn thương nghiêm trọng do hệ 
quả của một vụ vi phạm bị cáo buộc trong tiểu mục (1)(a) của 
mục này, thì công tố viên có thể từ chối truy tố, mặc dù họ có đầy 
đủ bằng chứng hợp pháp để truy tố, trong trường hợp việc truy tố 
sẽ không phục vụ mục đích công cộng nào hoặc sẽ loại bỏ mục 
đích của luật liên quan. 
 (5) Cho các mục đích của mục này, “người bị cấm” có nghĩa là 
một người đang bị cấm sở hữu một khẩu súng theo luật tiểu bang 
hay liên bang. 
 (6) Không có gì trong mục này quy định phải cất giữ súng như 
thế nào hoặc ở đâu. 
 MỤC MỚI. Mục 6. CÓ NƠI CẤT GIỮ SÚNG AN TOÀN. Một 
mục mới được thêm vào chương 9.41 RCW với nội dung như 
sau: 
  (1) Khi bán hoặc chuyển nhượng bất kỳ khẩu súng nào, mỗi 
người bán phải chào mời để bán hoặc đưa cho người mua hoặc 
người nhận chuyển nhượng một thiết bị cất giữ súng an toàn, 
hoặc một khóa cò súng hay thiết bị tương tự được thiết kế để ngăn 
ngừa việc sử dụng hoặc nổ súng trái phép.
 (2) Mỗi cửa hàng, tiệm, hoặc cơ sở buôn bán nơi súng ống 
được bán ra, mà đăng ký như một người bán vũ khí với cơ quan 
cấp giấy phép, phải niêm yết rõ ràng, ở một vị trí nổi bật để tất cả 
khách hàng có thể lưu ý, biển cảnh báo sau đây, do cơ quan cấp 
giấy phép cung cấp, bằng chữ in có chiều cao ít nhất một phân 
Anh: 
 CẢNH BÁO: QUÝ VỊ CÓ THỂ BỊ TRUY TỐ HÌNH SỰ NẾU 
QUÝ VỊ CẤT GIỮ HOẶC ĐỂ MỘT KHẨU SÚNG KHÔNG AN 
TOÀN Ở NƠI MÀ MỘT NGƯỜI BỊ CẤM SỞ HỮU SÚNG ỐNG 
CÓ THỂ VÀ THỰC SỰ LẤY ĐƯỢC. 
 (3) Mỗi cửa hàng, tiệm, hoặc cơ sở buôn bán nơi súng ống 
được bán ra, mà đăng ký như một người bán vũ khí với cơ quan 
cấp giấy phép, sau khi bán hoặc chuyển nhượng một khẩu súng, 
phải đưa ra một cảnh báo bằng văn bản cho người mua hoặc 
người nhận chuyển nhượng có nội dung, bằng chữ in hoa có 
chiều cao không ít hơn một phần tư phân Anh: 
 CẢNH BÁO: QUÝ VỊ CÓ THỂ BỊ TRUY TỐ HÌNH SỰ NẾU 
QUÝ VỊ CẤT GIỮ HOẶC ĐỂ MỘT KHẨU SÚNG KHÔNG AN 
TOÀN Ở NƠI MÀ MỘT NGƯỜI BỊ CẤM SỞ HỮU SÚNG ỐNG 
CÓ THỂ VÀ THỰC SỰ LẤY ĐƯỢC. 

 (4) Người nào vi phạm mục này là phạm tội vi cảnh dân sự loại 
1 theo chương 7.80 RCW và có thể bị phạt lên đến hai trăm năm 
mươi mỹ kim. Tuy nhiên, không được phạt tiền như vậy cho đến 
khi đã hết hạn ba mươi ngày từ thời điểm các biển cảnh báo cần 
thiết theo tiểu mục (2) của mục này được cơ quan cấp giấy phép 
phân phối. 
  Mục 7. RCW 9.41.094 và 2018 c 201 s 6004 mỗi mục được tu 
chính với nội dung như sau: 
 Một đơn có chữ ký để mua một khẩu súng lục hoặc súng 
trường tấn công bán tự động sẽ coi là từ bỏ tính bảo mật và là 
văn bản yêu cầu cơ quan chăm sóc y tế, các viện sức khỏe tâm 
thần, và các cơ sở chăm sóc sức khỏe khác tiết lộ, theo yêu cầu 
của tòa án hoặc cơ quan thực thi pháp luật, thông tin liên quan 
đến tư cách hội đủ điều kiện của người nộp đơn để mua một 
khẩu súng lục hoặc súng trường tấn công bán tự động theo yêu 
cầu của tòa án hoặc cơ quan thực thi pháp luật.
 Mục 8. RCW 9.41.097 và 2018 c 201 s 6005 mỗi mục được tu 
chính với nội dung như sau: 
 (1) Cơ quan chăm sóc y tế, các viện sức khỏe tâm thần, và 
các cơ sở chăm sóc sức khỏe khác, khi có yêu cầu của tòa án, 
((hoặc)) cơ quan thực thi pháp luật, hoặc tiểu bang, phải cung 
cấp thông tin liên quan như thế khi cần thiết để xác định tư cách 
hội đủ điều kiện của người sở hữu ((súng lục)) súng hoặc để 
được cấp giấy phép súng lục được cất giấu theo RCW 9.41.070 
hoặc để mua một khẩu súng lục hoặc súng trường tấn công bán 
tự động theo RCW 9.41.090. 
 (2) Thông tin sức khỏe tâm thần nhận được bởi: (a) Cơ quan 
cấp giấy phép chiếu theo RCW 9.41.047 hoặc 9.41.173; (b) một 
thẩm quyền ban hành chiếu theo RCW 9.41.047 hoặc 9.41.070; 
(c) một chỉ huy trưởng cảnh sát hay cảnh sát trưởng quận chiếu 
theo RCW 9.41.090 hoặc 9.41.173; (d) một tòa án hoặc cơ quan 
thi hành pháp luật chiếu theo tiểu mục (1) của mục này; hoặc (e) 
tiểu bang chiếu theo RCW 9.41.090, sẽ không được tiết lộ ngoại 
trừ theo quy định tại RCW 42.56.240(4). 
 Mục 9. RCW 9.41.0975 và 2009 c 216 s 7 mỗi mục được tu 
chính với nội dung như sau: 
 (1) Tiểu bang, các thực thể chính quyền địa phương, bất cứ 
cơ quan công cộng hay tư nhân nào, và các nhân viên của bất 
kỳ thực thể chính quyền tiểu bang hay địa phương hoặc cơ quan 
công cộng hay tư nhân nào, hành động với lòng thành tín, được 
miễn trừ trách nhiệm pháp lý: 
 (a) Đối với thất bại trong việc ngăn chặn việc bán hoặc chuyển 
nhượng một khẩu súng cho một người mà việc tiếp nhận hoặc 
sở hữu khẩu súng đó của họ là bất hợp pháp; 
 (b) Đối với việc ngăn chặn việc bán hoặc chuyển nhượng một 
khẩu súng cho một người có thể tiếp nhận hoặc sở hữu súng một 
cách hợp pháp; 
 (c) Đối với việc cấp giấy phép súng lục được cất giấu hoặc giấy 
phép cho ngoại kiều giữ súng cho một người không hội đủ điều 
kiện nhận giấy phép đó; 
 (d) Đối với việc không cấp giấy phép súng lục được cất giấu 
hoặc giấy phép cho ngoại kiều giữ súng cho một người hội đủ 
điều kiện nhận giấy phép đó; 
 (e) Đối với việc thu hồi hoặc không thu hồi giấy phép súng lục 
được cất giấu đã cấp hoặc giấy phép cho ngoại kiều giữ súng; 
 (f) Đối với các sai sót trong việc chuẩn bị hoặc truyền tải thông 
tin như là một phần của việc xác định tư cách hội đủ điều kiện 
của một người để tiếp nhận hoặc sở hữu súng, hoặc tư cách hội 
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đủ điều kiện cho một giấy phép súng lục được cất giấu hoặc giấy 
phép cho ngoại kiều giữ súng; 
 (g) Đối với việc cấp giấy phép người bán cho một người không 
hội đủ điều kiện nhận được giấy phép như thế; hoặc 
 (h) Đối với việc không cấp giấy phép người bán cho một người 
hội đủ điều kiện nhận được giấy phép như thế. 
 (2) Có thể nộp đơn cho một tòa án có thẩm quyền để xin một 
trát thi hành nghĩa vụ công quyền (writ of mandamus): 
 (a) Chỉ đạo cho cơ quan cấp phép cấp một giấy phép súng lục 
được cất giấu hoặc giấy phép cho ngoại kiều giữ súng đã bị từ 
chối một cách sai lầm; 
 (b) Chỉ đạo cho cơ quan thực thi pháp luật phê chuẩn một đơn 
xin mua một khẩu súng lục hoặc súng trường tấn công bán tự 
động đã bị bác bỏ một cách sai lầm; 
 (c) Chỉ đạo phải điều chỉnh thông tin sai lệch dẫn đến sự từ 
chối sai trái việc cấp một giấy phép súng lục được cất giấu hay 
giấy phép cho ngoại kiều giữ súng hoặc sự bác bỏ sai lầm đơn 
xin mua một khẩu súng lục hoặc súng trường tấn công bán tự 
động; hoặc 
 (d) Chỉ đạo cho cơ quan thực thi pháp luật phê chuẩn môn bài 
của một người bán đã bị bác bỏ một cách sai lầm. 
 Có thể thực hiện đơn xin trát này trong quận mà đã nộp đơn xin 
một giấy phép súng lục được cất giấu hoặc giấy phép cho ngoại 
kiều giữ súng hoặc xin mua súng lục hoặc súng trường tấn công 
bán tự động, hoặc trong quận Thurston, tuỳ theo quyết định của 
người xin trát. Tòa án phải cung cấp một phiên điều trần khẩn cho 
đơn xin được đệ trình theo tiểu mục (2) này đối với trát thi hành 
nghĩa vụ công quyền (writ of mandamus). Người được cấp trát 
thi hành nghĩa vụ công quyền theo tiểu mục (2) này phải được 
đền bù lệ phí và chi phí luật sư hợp lý. 
 Mục 10. RCW 9.41.110 và 2009 c 479 s 10 mỗi mục được tu 
chính với nội dung như sau: 
 (1) Không người bán nào có thể bán hoặc chuyển nhượng 
cách khác, hoặc phơi bày để bán hay chuyển nhượng, hoặc sở 
hữu với ý định để bán, hoặc chuyển nhượng cách khác, bất kỳ 
khẩu súng lục nào mà không có giấy phép theo quy định trong 
mục này. 
 (2) Không người bán nào có thể bán hoặc chuyển nhượng 
cách khác, hoặc trưng bày để bán hay chuyển nhượng, hoặc sở 
hữu với ý định để bán, hoặc chuyển nhượng cách khác, bất kỳ 
khẩu súng nào khác với súng lục mà không có giấy phép theo 
quy định trong mục này. 
 (3) Không người bán nào có thể bán hoặc chuyển nhượng 
cách khác, hoặc trưng bày để bán hay chuyển nhượng, hoặc sở 
hữu với ý định để bán, hoặc chuyển nhượng cách khác, bất kỳ 
đạn dược nào mà không có giấy phép theo quy định trong mục 
này. 
 (4) Các cơ quan được quyền cấp giấy phép của bất kỳ thành 
phố, thị trấn, hoặc phân khu chính trị nào của tiểu bang này sẽ 
cấp giấy phép theo các hình thức do giám đốc cấp phép quy 
định, có hiệu lực không quá một năm kể từ ngày cấp phép, cho 
người được cấp phép bán súng ống trong phạm vi tiểu bang này 
tùy thuộc vào các điều kiện sau đây, nếu vi phạm bất kỳ điều nào 
trong đó thì giấy phép sẽ bị hủy bỏ và người được cấp phép bị 
phạt theo quy định trong RCW 9.41.010 đến 9.41.810. Cơ quan 
cấp giấy phép phải gửi một bản sao của mỗi giấy phép đã cấp 
cho sở cấp phép. Sở cấp phép phải thông báo cho sở thuế vụ tên 
và địa chỉ của từng người bán được cấp giấy phép theo mục này. 
 (5) (a) Cơ quan cấp phép phải, trong vòng ba mươi ngày kể từ 

ngày nộp đơn của bất kỳ người nào xin giấy phép người bán, xác 
định xem có nên cấp giấy phép hay không. Tuy nhiên, nếu người 
nộp đơn không có bằng lái xe Washington vĩnh viễn, hợp lệ hay 
thẻ căn cước của tiểu bang Washington, hoặc chưa từng là một 
cư dân của tiểu bang trong chín mươi ngày liên tiếp trước đó, thì 
cơ quan cấp phép sẽ có đến sáu mươi ngày để xác định xem có 
nên cấp giấy phép hay không. Không ai được hội đủ điều kiện 
lấy giấy phép theo mục này mà không nhận được trước tiên một 
giấy phép súng liên bang và trải qua việc lấy dấu vân tay và kiểm 
tra lý lịch. Ngoài ra, không ai không hội đủ điều kiện để sở hữu 
súng theo RCW 9.41.040 hoặc không hội đủ điều kiện lấy giấy 
phép súng lục được cất giấu theo RCW 9.41.070 sẽ hội đủ điều 
kiện để lấy giấy phép người bán.
 (b) Người bán phải yêu cầu tất cả các nhân viên nào có thể bán 
một khẩu súng trong quá trình làm việc của họ phải trải qua việc 
lấy dấu vân tay và kiểm tra lý lịch. Nhân viên phải hội đủ điều kiện 
để sở hữu súng, và phải chưa từng bị kết án cho hành vi phạm 
tội mà có thể làm người đó không hội đủ điều kiện lấy giấy phép 
súng lục được cất giấu, trước khi được phép bán một khẩu súng. 
Mỗi nhân viên phải tuân thủ các điều kiện liên quan đến các đơn 
xin mua và những hạn chế về chuyển nhượng súng lục hoặc 
súng trường tấn công bán tự động được áp dụng cho người bán. 
 (6) (a) Trừ khi có quy định khác đi trong phần (b) của tiểu mục 
này, chỉ được tiến hành kinh doanh trong tòa nhà được chỉ định 
trong giấy phép. Cho mục đích của mục này, việc quảng cáo bán 
súng ống sẽ không được coi là tiến hành kinh doanh. 
 (b) Người bán có thể tiến hành kinh doanh tạm thời tại một địa 
điểm khác so với tòa nhà được chỉ định trong giấy phép, nếu địa 
điểm tạm thời nằm trong tiểu bang Washington và là địa điểm 
triển lãm súng được tài trợ bởi một tổ chức toàn quốc, tiểu bang, 
hay địa phương, hoặc một chi nhánh của bất kỳ tổ chức nào như 
thế, chủ yếu là để sưu tầm, sử dụng cạnh tranh, hoặc việc sử 
dụng khác trong thể thao về súng ống trong cộng đồng. Không 
có gì trong tiểu mục (6)(b) này cho phép người bán tiến hành kinh 
doanh trong hoặc từ một chiếc xe cơ giới hoặc xe kéo. 
 Khi tiến hành kinh doanh tạm thời tại một địa điểm khác so 
với tòa nhà được chỉ định trong giấy phép, người bán phải tuân 
thủ tất cả các điều kiện khác được RCW 9.41.090, 9.41.100, và 
((9.41.110)) mục này áp đặt lên các người bán. Giấy phép của 
người bán nào không tuân thủ các điều kiện của RCW 9.41.080 
và 9.41.090 và tiểu mục (8) của mục này trong khi tiến hành kinh 
doanh tại một địa điểm tạm thời sẽ bị thu hồi, và người bán sẽ 
vĩnh viễn không hội đủ điều kiện để có giấy phép người bán. 
 (7) Giấy phép hoặc bản sao, do cơ quan cấp phép chứng 
nhận, phải được trưng bày tại các cơ sở trong khu vực bán súng 
ống, hoặc tại địa điểm tạm thời, nơi có thể đọc được giấy phép 
dễ dàng. 
 (8)(a) Không được bán súng lục hoặc súng trường tấn công 
bán tự động: (i) Khi vi phạm bất kỳ điều khoản nào của RCW 
9.41.010 đến 9.41.810; cũng không được bán (ii) súng lục hoặc 
súng trường tấn công bán tự động dưới bất kỳ tình huống nào 
trừ khi người bán biết rõ người mua hoặc họ phải xuất trình bằng 
chứng căn cước rõ ràng. 
 (b) Người bán nào bán hoặc chuyển nhượng bất kỳ súng nào 
vi phạm RCW 9.41.080 là phạm trọng tội loại C. Bên cạnh bất kỳ 
hình phạt nào khác theo quy định của luật pháp, người bán bị thu 
hồi vĩnh viễn bắt buộc giấy phép người bán của họ và vĩnh viễn 
không hội đủ điều kiện có giấy phép người bán. 
 (c) Lệ phí cấp giấy phép cho súng lục sẽ là một trăm hai mươi 
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lăm mỹ kim. Lệ phí cấp giấy phép cho súng khác với súng lục sẽ 
là một trăm hai mươi lăm mỹ kim. Lệ phí cấp giấy phép cho đạn 
dược sẽ là một trăm hai mươi lăm mỹ kim. Bất kỳ người bán nào 
lấy bất kỳ giấy phép nào theo tiểu mục (1), (2), hoặc (3) của mục 
này cũng có thể lấy các giấy phép còn lại mà không cần thanh 
toán bất kỳ lệ phí nào. Lệ phí nhận được theo mục này sẽ được 
gửi vào quỹ tổng quát của tiểu bang.
 (9)(a) Phải làm một hồ sơ trung thực gồm ba bản cho mỗi khẩu 
súng lục hoặc súng trường tấn công bán tự động đã bán ra, trong 
một cuốn sổ lưu giữ cho mục đích này, hình thức của nó có thể do 
giám đốc cấp phép quy định và phải do đích thân người mua và 
người đứng bán ký tên, mỗi người ký với sự hiện diện của người 
kia, và phải ghi ngày bán hàng, cỡ nòng súng, hiệu, kiểu mẫu và 
mã số vũ khi của nhà sản xuất, tên, địa chỉ, nghề nghiệp, và nơi 
sinh của người mua, và một tuyên bố có chữ ký của người mua 
rằng người đó không phải là không hội đủ điều kiện theo ((RCW 
9.41.040)) luật tiểu bang hoặc liên bang để sở hữu súng. 
 (b) Phải gửi một bản hồ sơ trong vòng sáu giờ bằng thư gửi 
bảo đảm cho chỉ huy trưởng cảnh sát thành phố hay cảnh sát 
trưởng của quận mà người mua là một cư dân, hoặc tiểu bang 
chiếu theo RCW 9.41.090; người bán phải gửi bản hồ sơ thứ nhì 
trong thời hạn bảy ngày cho giám đốc cấp giấy phép; người bán 
phải lưu giữ bản hồ sơ thứ ba trong sáu năm. 
 (10) Các tiểu mục (2) đến (9) của mục này sẽ không áp dụng 
cho việc bán sỉ. 
 (11) Các giấy phép người bán do mục này cho phép cấp là 
giấy phép tổng quát bao gồm tất cả các vụ bán hàng của người 
được cấp phép trong thời hạn hiệu lực của giấy phép. Sở phải 
cung cấp một mẫu đơn duy nhất cho các giấy phép người bán 
và một mẫu giấy phép duy nhất mà phải ghi rõ loại hoặc các loại 
giấy phép được cấp. 
 (12) Trừ khi được quy định trong RCW 9.41.090, mỗi thành 
phố, thị trấn, và phân khu chính trị của tiểu bang này bị cấm không 
được yêu cầu người mua phải lấy một giấy phép để mua hoặc 
không được yêu cầu người bán phải lấy một giấy phép riêng lẻ 
cho mỗi lần bán. 
 Mục 11. RCW 9.41.113 và 2017 c 264 s 2 mỗi mục được tu 
chính với nội dung như sau: 
 (1) Tất cả các vụ bán hoặc chuyển nhượng súng, toàn bộ 
hoặc một phần trong tiểu bang này bao gồm nhưng không giới 
hạn vào một vụ bán hoặc chuyển nhượng ở nơi mà người mua 
hoặc người bán hoặc người chuyển nhượng hoặc người được 
chuyển nhượng ở Washington, đều phải chịu sự kiểm tra lý lịch 
trừ khi được luật tiểu bang hoặc liên bang miễn cụ thể. Điều 
kiện kiểm tra lý lịch áp dụng cho tất cả các vụ bán hoặc chuyển 
nhượng bao gồm, nhưng không giới hạn, các vụ bán và chuyển 
nhượng thông qua một người bán có giấy phép, tại các hội chợ 
súng, trên mạng, và giữa những người không có giấy phép. 
 (2) Không ai được phép bán hoặc chuyển nhượng một khẩu 
súng trừ khi: 
 (a) Người đó là một người bán có giấy phép; 
 (b) Người mua hoặc người nhận chuyển nhượng là một người 
bán có giấy phép; hoặc  
 (c) Các điều kiện của tiểu mục (3) của mục này được đáp ứng. 
 (3) Trong trường hợp không bên nào trong một vụ giao dịch 
vũ khí khả dĩ là một người bán có giấy phép, thì các bên tham 
gia giao dịch phải hoàn thành vụ bán hoặc chuyển nhượng này 
thông qua một người bán có giấy phép như sau: 
 (a) Người bán hoặc chuyển nhượng phải giao súng cho một 

người bán có giấy phép để làm thủ tục bán hoặc chuyển nhượng 
như thể bán hoặc chuyển nhượng khẩu súng từ kho hàng của 
họ cho người mua hoặc người nhận chuyển nhượng, trừ trường 
hợp người bán không có giấy phép hoặc người chuyển nhượng 
có thể lấy súng khỏi cơ sở kinh doanh của người bán có giấy 
phép trong khi việc kiểm tra lý lịch đang được tiến hành. Nếu 
người bán hoặc người chuyển nhượng lấy súng khỏi cơ sở kinh 
doanh của một người bán có giấy phép trong khi việc kiểm tra 
lý lịch đang được tiến hành, thì người mua hoặc người nhận 
chuyển nhượng và người bán hoặc người chuyển nhượng phải 
trả súng lại cho cơ sở kinh doanh của người bán có giấy phép 
và người bán hoặc người chuyển nhượng một lần nữa phải giao 
súng cho người bán có giấy phép trước khi hoàn tất việc bán 
hoặc chuyển nhượng. 
 (b) Trừ khi có quy định trong (a) của tiểu mục này, người bán có 
giấy phép phải tuân thủ tất cả các điều kiện của luật liên bang và 
tiểu bang mà sẽ được áp dụng nếu người bán có giấy phép đã 
bán hoặc chuyển nhượng súng từ kho hàng của họ cho người 
mua hoặc người nhận chuyển nhượng, bao gồm nhưng không 
giới hạn vào việc tiến hành kiểm tra lý lịch đối với người mua 
hoặc người nhận chuyển nhượng tiềm năng, phù hợp với các 
điều kiện của luật liên bang và tiểu bang ((và)), thực hiện đầy đủ 
các yêu cầu về lưu trữ hồ sơ liên bang và tiểu bang, và tuân thủ 
các điều kiện và hạn chế cụ thể về súng trường tấn công bán tự 
động trong đạo luật này. 
 (c) Người mua hoặc người nhận chuyển nhượng phải hoàn 
tất, ký tên và nộp tất cả các mẫu đơn của liên bang, tiểu bang, và 
địa phương cần thiết để làm thủ tục kiểm tra lý lịch bắt buộc cho 
người bán có giấy phép thực hiện việc kiểm tra lý lịch. 
 (d) Nếu kết quả của cuộc kiểm tra lý lịch cho thấy rằng người 
mua hoặc người nhận chuyển nhượng không hội đủ điều kiện 
để sở hữu súng, thì người bán có giấy phép phải trả lại súng cho 
người bán hoặc người chuyển nhượng. 
 (e) Người bán có giấy phép có thể thu một lệ phí phản ánh giá 
trị thị trường hợp lý của phí tổn hành chính và những nỗ lực phát 
sinh bởi người bán có giấy phép để tạo thuận lợi cho việc bán 
hoặc chuyển nhượng súng. 
 (4) Mục này không áp dụng đối với: 
 (a) Việc chuyển nhượng giữa các thành viên mật thiết trong gia 
đình, mà đối với tiểu mục này sẽ được giới hạn cho vợ chồng, 
bạn tình sống chung, cha mẹ, cha mẹ người phối ngẫu, con cái, 
anh chị em, anh chị em rể, ông bà, cháu nội ngoại, cháu gái, cháu 
trai, anh em họ trực hệ, cô dì, và chú bác, mà là một món quà 
hoặc món vay thực sự; 
 (b) Việc bán hoặc chuyển nhượng một súng cổ; 
 (c) Việc chuyển nhượng tạm thời sở hữu súng nếu chuyển 
nhượng đó là cần thiết để ngăn chặn cái chết hoặc tổn hại cơ thể 
nghiêm trọng sắp xảy ra cho người mà khẩu súng được chuyển 
nhượng nếu: 
 (i) Việc chuyển nhượng tạm thời này chỉ kéo dài chừng nào 
còn cần thiết tức thì để ngăn chặn tử vong hoặc tổn hại cơ thể 
nghiêm trọng sắp xảy ra; và 
 (ii) Người được chuyển nhượng súng không bị cấm sở hữu 
súng theo luật tiểu bang hay liên bang; 
 (d) Việc tạm chuyển nhượng quyền sở hữu súng nếu: (i) Việc 
chuyển nhượng nhằm mục đích ngăn chặn tự tử hoặc tự gây tổn 
hại thân thể nghiêm trọng; (ii) việc chuyển nhượng chỉ kéo dài 
miễn là cần thiết một cách hợp lý để ngăn chặn tử vong hoặc tổn 
hại thân thể nghiêm trọng; và (iii) súng không được sử dụng bởi 
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người nhận chuyển nhượng cho bất cứ mục đích nào trong suốt 
thời gian chuyển nhượng tạm thời; 
 (e) Bất kỳ cơ quan thực thi pháp luật hoặc cải huấn nào và, đến 
mức độ người đó đang hành động trong quá trình và phạm vi 
công việc hay nhiệm vụ chính thức của họ, bất kỳ viên chức thực 
thi pháp luật hoặc cải huấn, cảnh vệ Hoa Kỳ, thành viên của các 
lực lượng vũ trang của Hoa Kỳ hoặc vệ binh quốc gia, hoặc viên 
chức liên bang; 
 (f) Một nhà chế súng có giấy phép liên bang nhận súng chỉ duy 
nhất cho mục đích chỉnh sửa hoặc sửa chữa, hoặc việc nhà chế 
súng có giấy phép liên bang trả lại súng cho chủ sở hữu; 
 (g) Việc chuyển nhượng tạm thời một khẩu súng (i) giữa vợ 
chồng hoặc bạn tình sống chung; (ii) nếu việc chuyển nhượng 
tạm thời xảy ra, và súng được cất giữ mọi lúc, ở một cơ sở bắn 
súng chính thức có phép của cơ quan điều hành khu vực thẩm 
quyền mà cơ sở đó tọa lạc; (iii) nếu việc chuyển nhượng tạm 
thời xảy ra và việc sở hữu súng của người nhận là độc quyền 
tại một cuộc thi được tổ chức hợp pháp liên quan đến việc sử 
dụng súng, hoặc trong khi tham gia hoặc tập luyện cho buổi biểu 
diễn bởi một nhóm tổ chức có sử dụng súng như một phần của 
việc biểu diễn; (iv) cho một người dưới mười tám tuổi để săn bắn 
hợp pháp, thể thao, hoặc các mục đích giáo dục trong khi dưới 
sự giám sát và kiểm soát trực tiếp của một người lớn có trách 
nhiệm không bị cấm sở hữu súng; (v) trong những tình huống 
mà người nhận chuyển nhượng và súng vẫn còn hiện diện trước 
người chuyển nhượng; hoặc (vi) trong khi săn bắn nếu vụ săn 
bắn là hợp pháp ở tất cả những nơi mà người sở hữu súng được 
chuyển nhượng và người mà súng được chuyển nhượng đã 
hoàn thành toàn bộ việc huấn luyện và có tất cả các giấy phép 
hoặc cấp phép cần thiết cho vụ săn bắn như thế, miễn là chỉ cấp 
phép cho bất kỳ vụ chuyển nhượng tạm thời nào theo tiểu mục 
này nếu người mà súng được chuyển nhượng không bị cấm sở 
hữu súng theo luật tiểu bang hay liên bang; 
 (h) Một người (i) nhận được một khẩu súng khác với súng lục 
theo việc thi hành của pháp luật sau khi người chủ sở hữu súng 
trước kia qua đời hoặc (ii) nhận được một khẩu súng lục theo 
việc thi hành pháp luật sau khi người chủ sở hữu súng lục trước 
kia qua đời trong vòng sáu mươi ngày trước. Vào cuối giai đoạn 
sáu mươi ngày, người đó phải chuyển nhượng hợp pháp khẩu 
súng lục hay phải liên lạc với sở cấp phép để thông báo cho sở 
rằng mình đã sở hữu khẩu súng lục và dự định duy trì quyền sở 
hữu khẩu súng lục, tuân thủ tất cả các luật liên bang và tiểu bang; 
hoặc 
 (i) Việc bán hoặc chuyển nhượng khi người mua hoặc người 
nhận chuyển nhượng là một nhà sưu tập có giấy phép và khẩu 
súng được bán hoặc chuyển nhượng là một đồ cổ hoặc di tích. 
 Mục 12. RCW 9.41.124 và 2015 c 1 s 7 mỗi mục được tu chính 
với nội dung như sau: 
 Cư dân của một tiểu bang ngoài Washington có thể mua súng 
trường và shotgun, trừ những súng được định nghĩa là súng 
trường tấn công bán tự động, ở Washington: QUY ĐỊNH, Rằng cư 
dân đó phải tuân thủ các quy định hiện hành của Đạo Luật Kiểm 
Soát Súng liên bang năm 1968, Tiêu đề IV, Ấn bản L. 90-351 theo 
điều hành của bộ trưởng ngân khố Hoa Kỳ: VÀ QUY ĐỊNH THÊM, 
Rằng cư dân đó có đủ điều kiện để mua hoặc sở hữu vũ khí như 
thế tại Washington và trong tiểu bang mà những người đó cư trú: 
VÀ QUY ĐỊNH THÊM, Rằng cư dân đó phải tuân thủ các thủ tục 
và việc kiểm tra lý lịch theo yêu cầu của chương này. 

 Mục 13. RCW 9.41.240 và 1994 sp.s. c 7 s 423 mỗi mục được 
tu chính với nội dung như sau: 
 (1) Một người dưới hai mươi mốt tuổi không thể mua một khẩu 
súng lục hoặc súng trường tấn công bán tự động, và trừ khi có 
quy định khác đi trong chương này, không ai có thể bán hoặc 
chuyển nhượng một khẩu súng trường tấn công bán tự động cho 
một người dưới hai mươi mốt tuổi.
 (2) Trừ khi có một ngoại lệ theo RCW 9.41.042, 9.41.050, hoặc 
9.41.060 áp dụng, một người ít nhất mười tám tuổi, nhưng chưa 
đủ hai mươi mốt tuổi, có thể sở hữu một khẩu súng lục chỉ: 
 (((1))) (a) Ở nơi cư trú của người đó; 
 (((2))) (b) Tại nơi kinh doanh cố định của người đó; hoặc 
 (((3))) (c) Trên bất động sản dưới sự kiểm soát của họ. 
 (3) Ngoại trừ ở các địa điểm và các tình huống được xác định 
trong RCW 9.41.042 (1) đến (9) và 9.41.060 (1) đến (10), một 
người ít nhất mười tám tuổi, nhưng chưa đủ hai mươi mốt tuổi, 
có thể sở hữu một khẩu súng trường tấn công bán tự động chỉ: 
 (a) Ở nơi cư trú của người đó 
 (b) Tại nơi kinh doanh cố định của người đó; 
 (c) Trên bất động sản dưới sự kiểm soát của họ; hoặc 
 (d) Đối với mục đích cụ thể của việc (i) di chuyển đến một nơi 
cư trú mới; (ii) đi lại giữa nơi người đó cư trú và bất động sản 
dưới sự kiểm soát của họ; hoặc (iii) bán hoặc chuyển nhượng 
súng phù hợp với các yêu cầu của chương này; miễn là trong tất 
cả các tình huống này, khẩu súng trường tấn công bán tự động 
được lấy đạn ra và để vào hộp chứa súng an toàn hoặc giữ an 
toàn bằng một khóa kích hoạt hoặc thiết bị tương tự được thiết 
kế để ngăn chặn việc sử dụng hoặc nổ súng trái phép. 
 Mục 14. RCW 9.41.129 và 2005 c 274 s 203 mỗi mục được tu 
chính với nội dung như sau:
 Sở cấp phép ((có thể)) phải giữ bản sao hoặc hồ sơ của các 
đơn xin giấy phép súng lục được cất giấu theo quy định tại RCW 
9.41.070, bản sao hoặc hồ sơ của các đơn xin giấy phép cho 
ngoại kiều giữ súng, bản sao hoặc hồ sơ của các đơn xin mua 
súng lục hoặc súng trường tấn công bán tự động theo quy định 
tại RCW 9.41.090, và bản sao hoặc hồ sơ các vụ chuyển nhượng 
súng lục hoặc súng trường tấn công bán tự động theo quy định 
tại RCW 9.41.110. Không được tiết lộ bản sao và hồ sơ ngoại trừ 
theo quy định tại RCW 42.56.240 (4). 
 MỤC MỚI. Mục 15. Một mục mới được thêm vào chương 9.41 
RCW với nội dung như sau: 
 (1) Trong thời hạn mười hai tháng kể từ ngày mục này có hiệu 
lực, sở cấp phép có trách nhiệm, kết hợp với cơ quan tuần tra 
tiểu bang Washington và các cơ quan thực thi pháp luật tiểu bang 
và địa phương khác khi cần thiết, lập ra một quy trình hiệu quả về 
chi phí và hữu hiệu để: 
 (a) Xác minh, trên căn bản hàng năm hoặc thường xuyên hơn, 
rằng những người mua súng lục hoặc súng trường tấn công bán 
tự động chiếu theo chương này vẫn hội đủ điều kiện để sở hữu 
một khẩu súng theo luật tiểu bang và liên bang; và 
 (b) Nếu những người đó được xác định là không hội đủ điều 
kiện vì lý do bất kỳ, (i) thông báo và cung cấp thông tin liên quan 
cho chỉ huy trưởng cảnh sát hoặc cảnh sát trưởng quận của khu 
vực thẩm quyền mà người mua cư trú ở đó và (ii) thực hiện các 
bước để bảo đảm những người đó không sở hữu súng bất hợp 
pháp. 
 (2) Sở cấp phép, khi thích hợp, có thể tham khảo ý kiến các cá 
nhân từ khu vực công cộng và tư nhân hoặc yêu cầu các cá nhân 
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này thành lập một ủy ban cố vấn tạm thời để đạt được các mục 
đích trong tiểu mục (1) của mục này. Các thành viên của một ban 
cố vấn như vậy không có quyền được bồi hoàn chi phí. 
 Mục 16. RCW 9.41.010 và 2018 c 7 s 1 mỗi mục được tu chính 
với nội dung như sau:
 Trừ khi bối cảnh rõ ràng yêu cầu khác đi, các định nghĩa trong 
mục này áp dụng trong suốt chương này. 
 (1) “Súng cổ” có nghĩa là một khẩu súng hoặc bản sao của một 
khẩu súng không được thiết kế hoặc tái thiết kế để sử dụng lửa 
vành hoặc kích hỏa trung tâm truyền thống với đạn cố định và 
được sản xuất vào hoặc trước năm 1898, bao gồm bất kỳ súng 
có ngòi, kíp, nắp gõ, hoặc loại hệ thống kích hỏa tương tự và 
cùng bất kỳ loại súng nào sử dụng đạn cố định được sản xuất 
vào hoặc trước năm 1898, mà đạn này không còn được sản xuất 
tại Hoa Kỳ và không có sẵn trong các kênh mua bán thương mại 
thông thường. 
 (2) “Chiều dài nòng súng” có nghĩa là khoảng cách từ bề mặt 
nổi cuối nòng súng cố định dọc theo chiều dài của trục nòng đến 
mũi nòng súng, hoặc trong trường hợp một nòng súng có phụ 
kiện thì tính đến phần cuối của bất kỳ thiết bị hợp pháp nào được 
gắn vĩnh viễn vào đầu mũi súng. 
 (3) “Báng dội liên thanh” có nghĩa là một báng súng được thiết 
kế để gắn vào một khẩu súng bán tự động với hiệu ứng gia tăng 
tốc độ bắn có thể đạt được ở súng bán tự động như một khẩu 
súng hoàn toàn tự động bằng cách sử dụng năng lượng từ độ 
giật của súng để tạo hoàn lực nhằm kích hoạt cò súng liên tục. 
 (4) “Tội phạm bạo lực” có nghĩa là: 
 (a) Bất kỳ trọng tội nào sau đây, như đang hiện hữu hoặc được 
sửa đổi sau này: Bất kỳ trọng tội nào được định nghĩa theo bất kỳ 
luật nào như là một trọng tội loại A hay một nỗ lực phạm trọng tội 
loại A, gạ gẫm hình sự hoặc âm mưu hình sự để phạm một trọng 
tội loại A, ngộ sát cấp độ một, ngộ sát cấp độ hai, cưỡng bức tình 
dục nếu phạm phải bằng cách cưỡng bức, bắt cóc cấp độ hai, 
đốt phá cấp độ hai, hành hung cấp độ hai, hành hung một đứa trẻ 
cấp độ hai, tống tiền cấp độ một, trộm cắp cấp độ hai, trộm cắp ở 
khu dân cư, và cướp cấp độ hai; 
 (b) Bất kỳ việc kết án nào cho một hành vi phạm trọng tội có 
hiệu lực vào bất cứ lúc nào trước ngày 6 tháng Sáu, 1996, tương 
đương với một trọng tội được phân loại như một tội phạm bạo 
lực trong (a) của tiểu mục này; và 
 (c) Bất kỳ việc kết án nào của liên bang hoặc ngoài tiểu bang 
nào cho một hành vi phạm tội tương đương với một trọng tội 
được phân loại như một tội phạm bạo lực theo (a) hoặc (b) của 
tiểu mục này. 
 (5) “Đồ cổ hoặc di tích” có ý nghĩa tương tự như quy định tại 27 
C.F.R. Mục 478.11. 
 (6) “Người bán” có nghĩa là một người tham gia vào việc kinh 
doanh bán súng giá sỉ hoặc lẻ đang có, hoặc bắt buộc phải có, 
một giấy phép súng ống liên bang theo 18 USC Mục 923 (a). Một 
người không có, và không bắt buộc phải có, một giấy phép súng 
ống liên bang theo 18 USC Mục 923 (a), không phải là một người 
bán nếu người đó chỉ thỉnh thoảng bán, trao đổi, hoặc mua súng 
cho việc tăng cường bộ sưu tập cá nhân hoặc cho sở thích, hoặc 
bán toàn bộ hoặc một phần của bộ sưu tập súng cá nhân của 
mình. 
 (7) “Gia đình hoặc thành viên trong gia đình” có nghĩa là “gia 
đình” hoặc “thành viên trong gia đình” như được sử dụng trong 
RCW 10.99.020. 
 (8) “Trọng tội” có nghĩa là bất kỳ hành vi phạm trọng tội nào 

theo luật pháp của tiểu bang này hoặc bất kỳ hành vi phạm tội 
liên bang hoặc ngoài tiểu bang nào tương đương với một hành vi 
phạm trọng tội theo luật pháp của tiểu bang này. 
 (9) “Người phạm trọng tội có súng” có nghĩa là một người đã 
từng bị kết án hoặc được kết luận vô tội vì lý do tâm thần trong 
tiểu bang này về bất kỳ hành vi phạm trọng tội có súng nào. Một 
người không phải là người phạm trọng tội có súng theo chương 
này nếu bất kỳ và tất cả các hành vi phạm tội đủ điều kiện đều đã 
được loại bỏ, tha thứ, bãi bỏ, chứng nhận, hoặc cải huấn, hoặc 
thủ tục tương đương khác dựa trên kết luận người bị kết án đã 
được cải huấn hoặc tha thứ, bãi bỏ, hoặc thủ tục tương đương 
khác dựa trên một phán quyết vô tội. 
 (10) “Hành vi phạm trọng tội có súng” có nghĩa là: 
 (a) Bất kỳ hành vi phạm trọng tội nào mà vi phạm chương này; 
 (b) Vi phạm RCW 9A.36.045; 
 (c) Vi phạm RCW 9A.56.300;
 (d) Vi phạm RCW 9A.56.310; 
 (e) Bất kỳ hành vi phạm trọng tội nào nếu người phạm tội có 
trang bị một khẩu súng trong khi phạm tội. 
 (11) “Súng ống” có nghĩa là một vũ khí hoặc thiết bị mà từ đó 
một viên đạn hoặc nhiều viên đạn có thể được bắn ra bằng chất 
nổ như thuốc súng. “Súng ống” không bao gồm một khẩu súng 
bắn pháo sáng hoặc thiết bị bắn pháo khác để ra hiệu kêu cứu, 
hoặc dụng cụ bắn đinh hoặc thiết bị khác được thiết kế chỉ để sử 
dụng cho mục đích xây dựng. 
 (12) “Súng” có ý nghĩa tương tự như súng ống. 
 (13) “Viên chức thực thi pháp luật” bao gồm một viên chức 
trị an tại Washington với thẩm quyền tổng quát theo định nghĩa 
trong RCW 10.93.020, hoặc một viên chức trị an tại Washington 
được ủy nhiệm đặc biệt theo định nghĩa trong RCW 10.93.020. 
“Viên chức thực thi pháp luật” cũng bao gồm một viên chức trị 
an tại Washington với thẩm quyền hạn chế theo định nghĩa trong 
RCW 10.93.020 nếu viên chức đó được hãng tuyển dụng họ cho 
phép một cách chính đáng mang theo một khẩu súng lục được 
cất giấu trong người. 
 (14) “Thường trú nhân hợp pháp” có cùng ý nghĩa dành cho 
một người “được cho phép thường trú một cách hợp pháp” trong 
8 USC Mục 1101 (a) (20). 
 (15) “Nhà sưu tầm có giấy phép” có nghĩa là một người được 
liên bang cấp phép theo 18 USC Mục 923 (b). 
 (16) “Người bán có giấy phép” có nghĩa là một người được liên 
bang cấp phép theo 18 USC Mục 923 (b). 
 (17) “Nạp đạn” có nghĩa là: 
 (a) Có một viên đạn trong buồng súng; 
 (b) Đạn nằm trong một kẹp đạn cố định trong khẩu súng; 
 (c) Có một viên đạn trong xi lanh của súng, nếu súng là một 
khẩu súng lục; 
 (d) Có một viên đạn trong ống hoặc băng đạn được đưa vào ổ 
đạn; hoặc 
 (e) Có một viên bi trong nòng súng và khẩu súng được nhồi 
thuốc hoặc nạp thuốc nếu súng là loại nạp đạn từ mũi súng. 
 (18) “Súng máy” có nghĩa là bất kỳ loại súng nào được gọi là 
một khẩu súng máy, súng trường cơ khí, súng tiểu liên, hoặc bất 
kỳ cơ chế hoặc công cụ khác nào không yêu cầu bóp cò mỗi lần 
bắn và có một kẹp đạn, đĩa đạn, thùng đạn, bánh đạn, hoặc thiết 
bị cơ khí tách biệt khác để lưu trữ, mang theo, hoặc cung cấp đạn 
dược có thể được nạp vào súng, cơ chế, hoặc công cụ, và bắn 
từ đó ở mức độ năm viên mỗi giây. 
 (19) “Ngoại kiều không phải di dân” có nghĩa là một người 
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được xác định như vậy trong 8 USC Mục 1101 (a)(15). 
 (20) “Người” có nghĩa là bất kỳ cá nhân, tập đoàn, công ty, hiệp 
hội, hãng, đối tác, câu lạc bộ, tổ chức, hội, công ty cổ phần, hoặc 
pháp nhân khác. 
 (21) “Súng lục” có nghĩa là bất kỳ loại súng nào có chiều dài 
nòng súng dưới mười sáu phân Anh, hoặc được thiết kế để cầm 
và bắn bằng cách sử dụng một bàn tay duy nhất. 
 (22) “Súng trường” có nghĩa là một vũ khí được thiết kế hoặc 
tái thiết kế, chế tạo hoặc tái tạo, và dự định sẽ bắn từ vai và được 
thiết kế hoặc tái thiết kế, chế tạo hoặc tái tạo, và có ý định sử 
dụng năng lượng của chất nổ trong một viên đạn kim loại cố định 
để bắn chỉ một đầu đạn duy nhất thông qua một nòng dài cho mỗi 
lần kéo cò duy nhất. 
 (23) “Việc bán” và “bán” có nghĩa là sự phê chuẩn thực tế việc 
giao một khẩu súng để đổi lấy thanh toán hoặc cam kết thanh 
toán. 
 (24) “Cất giữ súng an toàn” có nghĩa là: 
 (a) Một hộp có khóa, tủ sắt chứa súng, hoặc không gian cất giữ 
có khóa an toàn được thiết kế để ngăn ngừa việc sử dụng hoặc 
nổ súng trái phép; và 
 (b) Hành động cất giữ một khẩu súng không nạp đạn bằng 
những phương tiện như thế. 
 (25) “Súng trường tấn công bán tự động” có nghĩa là bất kỳ 
khẩu súng trường nào có sử dụng một phần năng lượng của viên 
đạn bắn ra để tách vỏ đạn đã bắn và lên viên đạn kế tiếp, và đòi 
hỏi một lần kéo cò súng riêng biệt để bắn từng viên đạn. 
 “Súng trường tấn công bán tự động” không bao gồm súng cổ, 
bất kỳ súng nào đã được làm cho vĩnh viễn không sử dụng được, 
hoặc bất kỳ súng nào được vận hành bằng tay qua bu lông, bơm, 
đòn bẩy, hoặc giật nòng lên đạn. 
 (26) “Hành vi phạm tội nghiêm trọng” có nghĩa là bất kỳ một 
trong những trọng tội nào sau đây hoặc một nỗ lực nghiêm trọng 
để phạm bất kỳ trọng tội nào sau đây, như đang hiện hữu hoặc 
được sửa đổi sau này: 
 (a) Bất kỳ hành vi phạm tội bạo lực nào; 
 (b) Bất kỳ vi phạm trọng tội nào về đạo luật kiểm soát đồng nhất 
chất kích thích, chương 69.50 RCW, được phân loại là một trọng 
tội loại B hoặc có thời hạn tù tối đa ít nhất mười năm; 
 (c) Lạm dụng tình dục trẻ em cấp độ hai; 
 (d) Loạn luân khi phạm tội đối với một đứa trẻ dưới mười bốn 
tuổi; 
 (e) Cưỡng bức tình dục; 
 (f) Lãnh đạo hành vi phạm tội có tổ chức; 
 (g) Đẩy mạnh mại dâm cấp độ một; 
 (h) Hiếp dâm cấp độ ba; 
 (i) Lái xe bắn súng; 
 (j) Bóc lột tình dục; 
 (k) Lái xe gây tai nạn, gây ra khi một người điều khiển hoặc lái 
một chiếc xe trong khi chịu ảnh hưởng say rượu hoặc bất kỳ loại 
thuốc nào hoặc khi điều khiển hay lái một chiếc xe một cách liều 
lĩnh; 
 (l) Lái xe gây tử vong, ước lượng gây ra khi bất kỳ người nào lái 
bất cứ chiếc xe nào trong khi chịu ảnh hưởng say rượu hoặc bất 
kỳ loại thuốc nào theo định nghĩa trong RCW 46.61.502, hoặc khi 
điều khiển bất cứ chiếc xe nào một cách liều lĩnh; 
 (m) Bất kỳ hành vi phạm trọng tội loại B nào khác với kết luận 
có động lực tình dục, như “động lực tình dục” được định nghĩa 
theo RCW 9.94A.030; 
 (n) Bất kỳ trọng tội nào khác với phán quyết có vũ khí chết 

người theo RCW 9.94A.825; 
 (o) Bất kỳ hành vi phạm trọng tội nào có hiệu lực vào bất cứ 
lúc nào trước ngày 6 tháng Sáu, 1996, mà tương đương với một 
hành vi phạm tội nghiêm trọng, hoặc bất kỳ việc kết án nào của 
liên bang hay ngoài tiểu bang cho một hành vi phạm tội mà theo 
luật pháp của tiểu bang này sẽ là một trọng tội được phân loại là 
một hành vi phạm tội nghiêm trọng; hoặc  
 (p) Bất kỳ trọng tội nào bị kết án theo RCW 9.41.115.
  (((25))) (27) “Súng trường nòng ngắn” có nghĩa là một khẩu 
súng trường có một hoặc nhiều nòng có chiều dài dưới mười sáu 
phân Anh và bất kỳ loại vũ khí nào được làm từ một khẩu súng 
trường dưới bất kỳ hình thức sửa đổi nào nếu vũ khí được sửa 
đổi như thế có chiều dài tổng thể ít hơn hai mươi sáu phân Anh. 
 (((26))) (28) “Shotgun nòng ngắn” có nghĩa là một khẩu shot-
gun có một hoặc nhiều nòng có chiều dài dưới mười tám phân 
Anh và bất kỳ loại vũ khí nào được làm từ một khẩu shotgun dưới 
bất kỳ hình thức sửa đổi nào nếu vũ khí được sửa đổi như thế có 
chiều dài tổng thể ít hơn hai mươi sáu phân Anh. 
 (((27))) (29) “Shotgun” có nghĩa là một vũ khí có một hoặc nhiều 
nòng, được thiết kế hoặc tái thiết kế, chế tạo hoặc tái tạo, và dự 
định sẽ bắn từ vai và được thiết kế hoặc tái thiết kế, chế tạo hoặc 
tái tạo, và có ý định sử dụng năng lượng của chất nổ trong một 
viên đạn shotgun cố định để bắn qua một rãnh trơn nhiều viên bi 
hoặc chỉ một đầu đạn cho mỗi lần kéo cò duy nhất. 
 (((28))) (30) “Chuyển nhượng” có nghĩa là việc cố ý giao một 
khẩu súng cho người khác mà không cân nhắc việc thanh toán 
hoặc cam kết thanh toán bao gồm, nhưng không giới hạn cho 
quà tặng và các khoản vay. “Chuyển nhượng” không bao gồm 
việc giao một khẩu súng thuộc sở hữu hoặc thuê bởi một thực 
thể có giấy phép hoặc hội đủ điều kiện để kinh doanh trong tiểu 
bang Washington đến, hoặc việc trả lại một khẩu súng như thế 
bởi bất kỳ nhân viên hay đại lý nào của thực thể đó, định nghĩa 
bao gồm cả những tình nguyện viên tham gia vào nhóm binh lính 
nghi lễ, cho các mục đích hợp pháp trong quá trình kinh doanh 
bình thường. 
 (((29))) (31) “Người không có giấy phép” có nghĩa là bất kỳ 
người nào không phải là người bán được cấp phép theo chương 
này. 
 MỤC MỚI. Mục 17. Đạo luật này có hiệu lực vào ngày 1 tháng 
Bảy, 2019, ngoại trừ mục 13 của đạo luật này có hiệu lực vào 
ngày 1 tháng Giêng, 2019.
 MỤC MỚI. Mục 18. Giám đốc sở cấp giấy phép có thể thực 
hiện các bước cần thiết để bảo đảm rằng đạo luật này được thực 
thi vào ngày nó có hiệu lực.
 MỤC MỚI. Mục 19. Nếu bất kỳ điều khoản nào của đạo luật 
này hoặc ứng dụng của nó đối với bất kỳ cá nhân hay hoàn cảnh 
nào được xem là bất hợp lệ hoặc được ngăn chặn trước bởi luật 
liên bang, thì phần còn lại của đạo luật hoặc việc áp dụng điều 
khoản đối với những người hoặc trường hợp khác không bị ảnh 
hưởng. 

--- KẾT THÚC ---
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 MỘT ĐẠO LUẬT Liên quan đến việc thực thi pháp luật; tu 
chính RCW 9A.16.040; thêm các mục mới vào chương 43.101 
RCW; thêm các mục mới vào chương 36.28A RCW; và tạo ra 
các mục mới. 
ĐƯỢC NGƯỜI DÂN TIỂU BANG WASHINGTON THỰC HÀNH: 

PHẦN I
TIÊU ĐỀ VÀ MỤC ĐÍCH

 MỤC MỚI. Mục 1. Đạo luật này có thể được biết đến và được 
gọi là đạo luật huấn luyện thực thi pháp luật và an toàn cộng 
đồng. 
 MỤC MỚI. Mục 2. Mục đích của người dân trong việc ban 
hành đạo luật này là làm cho các cộng đồng của chúng ta an 
toàn hơn. Điều này được thực hiện bằng cách đòi hỏi viên chức 
thực thi pháp luật phải được huấn luyện về giảm bạo lực leo 
thang và sức khỏe tâm thần, để viên chức sẽ có kỹ năng nhiều 
hơn để giải quyết xung đột mà không sử dụng vũ lực thể chất 
hoặc chết người. Viên chức thực thi pháp luật sẽ được huấn 
luyện về sơ cứu và buộc phải thực hiện sơ cứu mà sẽ cứu 
mạng sống và là người liên lạc tích cực giữa viên chức thực 
thi pháp luật và các thành viên cộng đồng để tăng lòng tin và 
giảm xung đột. Cuối cùng, dự luật tiên khởi này áp dụng một 
tiêu chuẩn “thiện chí” đối với viên chức chịu trách nhiệm hình sự 
trong những trường hợp đặc biệt mà vũ lực chết người được 
sử dụng, để viên chức sử dụng vũ lực chết người trong khi thi 
hành nhiệm vụ của họ với thiện chí sẽ không bị truy tố. 

PHẦN II
BẮT BUỘC viên chức THỰC THI PHÁP LUẬT PHẢI ĐƯỢC 

HUẤN LUYỆN VỀ GIẢM BẠO LỰC LEO THANG
 MỤC MỚI. Mục 3. Một mục mới được thêm vào chương 
43.101 RCW với nội dung như sau: 
 (1) Bắt đầu một năm sau ngày có hiệu lực của mục này, tất 
cả viên chức thực thi pháp luật trong tiểu bang Washington phải 
được huấn luyện về giảm bạo lực leo thang. Viên chức thực 
thi pháp luật bắt đầu làm việc sau ngày có hiệu lực của mục 
này phải hoàn tất thành công khóa huấn luyện đó trong vòng 
mười lăm tháng làm việc đầu tiên. Ủy ban phải thiết lập ngày 
mà những viên chức thực thi pháp luật khác phải hoàn tất thành 
công khóa huấn luyện đó. 
 (2) Tất cả viên chức thực thi pháp luật phải được huấn luyện 
định kỳ liên lục về giảm bạo lực leo thang để thực hành kỹ năng 
của họ, cập nhật kiến thức và khóa huấn luyện của họ, và tìm 
hiểu các yêu cầu pháp lý mới và chiến lược giảm bạo lực leo 
thang. 
 (3) Ủy Ban phải thiết lập các yêu cầu huấn luyện thông qua 
các thủ tục trong mục 5 của đạo luật này. 

PHẦN III
BẮT BUỘC viên chức THỰC THI PHÁP LUẬT PHẢI ĐƯỢC 

HUẤN LUYỆN VỀ SỨC KHỎE TÂM THẦN
 MỤC MỚI. Mục 4. Một mục mới được thêm vào chương 
43.101 RCW với nội dung như sau: 
 (1) Bắt đầu một năm sau ngày có hiệu lực của mục này, tất 
cả viên chức thực thi pháp luật trong tiểu bang Washington 
phải được huấn luyện về sức khỏe tâm thần. Viên chức thực 

thi pháp luật bắt đầu làm việc sau ngày có hiệu lực của mục 
này phải hoàn tất thành công khóa huấn luyện đó trong vòng 
mười lăm tháng làm việc đầu tiên. Ủy ban phải thiết lập ngày 
mà những viên chức thực thi pháp luật khác phải hoàn tất thành 
công khóa huấn luyện đó. 
 (2) Tất cả viên chức thực thi pháp luật phải được huấn luyện 
định kỳ liên lục về sức khỏe tâm thần để cập nhật kiến thức về 
các vấn đề sức khỏe tâm thần và các yêu cầu pháp lý liên quan, 
và để cập nhật và thực hành các kỹ năng tương tác với những 
người có vấn đề về sức khỏe tâm thần. 
 (3) Ủy Ban phải thiết lập các yêu cầu huấn luyện thông qua 
các thủ tục trong mục 5 của đạo luật này. 

PHẦN IV
CÁC YÊU CẦU VỀ HUẤN LUYỆN PHẢI ĐƯỢC THIẾT LẬP 
VỚI SỰ TƯ VẤN CỦA CƠ QUAN THỰC THI PHÁP LUẬT 

VÀ CÁC BÊN LIÊN QUAN TRONG CỘNG ĐỒNG
 MỤC MỚI. Mục 5. Một mục mới được thêm vào chương 
43.101 RCW với nội dung như sau: 
 (1) Trong vòng sáu tháng sau ngày có hiệu lực của mục này, 
ủy ban phải tham khảo ý kiến các cơ quan thực thi pháp luật và 
các bên liên quan trong cộng đồng và áp dụng các quy tắc để 
thực hiện những yêu cầu về huấn luyện của các mục 3 và 4 của 
đạo luật này. Các quy tắc như vậy phải, ở mức tối thiểu: 
 (a) Áp dụng các yêu cầu về giờ huấn luyện và chương trình 
giảng dạy cho các khóa huấn luyện ban đầu về giảm bạo lực 
leo thang theo yêu cầu của đạo luật này; 
 (b) Áp dụng các yêu cầu về giờ huấn luyện và chương trình 
giảng dạy cho các khóa huấn luyện ban đầu về sức khỏe tâm 
thần theo yêu cầu của đạo luật này, có thể bao gồm toàn bộ 
hoặc một phần chương trình huấn luyện về sức khỏe tâm thần 
được thiết lập theo RCW 43.101.227 và 43.101.427; 
 (a) Áp dụng các yêu cầu về giờ huấn luyện và chương trình 
giảng dạy cho các khóa huấn luyện liên tục theo yêu cầu của 
đạo luật này; 
 (d) Thiết lập các phương tiện mà viên chức thực thi pháp luật 
sẽ nhận được các khóa huấn luyện theo yêu cầu của đạo luật 
này; và 
 (e) Yêu cầu tuân thủ các điều kiện về huấn luyện của đạo luật 
này như một điều kiện để duy trì giấy chứng nhận. 
 (2) Trong việc phát triển chương trình giảng dạy, ủy ban phải 
xem xét việc bao gồm những điều sau: 
 (a) Giảm leo thang trong chiến thuật tuần tra và huấn luyện 
giao tiếp giữa các cá nhân, bao gồm các phương pháp chiến 
thuật sử dụng thời gian, khoảng cách, che chắn và ẩn giấu, để 
tránh các tình huống leo thang dẫn đến bạo lực; 
 (b) Các lựa chọn thay thế cho việc nhốt vào tù, bắt giữ, hoặc 
ghi giấy gọi hầu tòa trong những tình huống thích hợp; 
 (c) Thiên vị tiềm ẩn và ra mặt, năng lực văn hóa, và giao thoa 
lịch sử giữa chủng tộc và việc giữ trật tự của cảnh sát; 
 (d) Kỹ năng bao gồm các kỹ thuật giảm leo thang để tương 
tác hiệu quả, an toàn và tôn trọng với người khuyết tật và/hoặc 
có các vấn đề về sức khỏe hành vi; 
 (e) Huấn luyện kịch bản “bắn/không bắn”; 
 (f) Các lựa chọn thay thế cho việc sử dụng vũ lực thể chất 
hoặc chết người để vũ lực chết người đó chỉ được sử dụng khi 
không thể tránh khỏi và như một phương sách cuối cùng; 
 (g) Sức khỏe tâm thần và việc giữ trật tự của cảnh sát, bao 
gồm thiên vị và kỳ thị; và 
 (h) Sử dụng dịch vụ công cộng, bao gồm cả việc tiến hành sơ 
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cứu, là người liên lạc tích cực giữa viên chức thực thi pháp luật 
và các thành viên cộng đồng để gia tăng lòng tin và giảm xung 
đột. 
 (3) Khóa huấn luyện ban đầu về giảm bạo lực leo thang phải 
hướng dẫn viên chức về tiêu chuẩn thiện chí để sử dụng vũ lực 
chết người được đạo luật này thiết lập và cách tiêu chuẩn đó 
thúc đẩy các mục tiêu về giảm bạo lực leo thang. 
 (4) Ủy ban có thể cung cấp các khóa huấn luyện, một mình 
hoặc phối hợp với các thành phần tư nhân hoặc cơ quan thực 
thi pháp luật, cho phép các thành phần tư nhân hoặc cơ quan 
thực thi pháp luật cung cấp các khóa huấn luyện, hoặc bất kỳ 
sự kết hợp nào. Cơ quan cung cấp khóa huấn luyện có thể tính 
một khoản lệ phí hợp lý. 

PHẦN V
THIẾT LẬP TRÁCH NHIỆM TIẾN HÀNH SƠ CỨU CỦA VIÊN 

CHỨC THỰC THI PHÁP LUẬT
 MỤC MỚI. Mục 6. Một mục mới được thêm vào chương 
36.28A RCW với nội dung như sau: 
 (1) Chính sách của tiểu bang Washington là tất cả viên chức 
thực thi pháp luật phải tiến hành sơ cứu để cứu mạng sống. 
 (2) Trong vòng một năm sau ngày có hiệu lực của mục này, 
ủy ban huấn luyện tư pháp hình sự của tiểu bang Washington, 
tham vấn với tuần tra tiểu bang Washington, hiệp hội cảnh sát 
trưởng quận và chỉ huy trưởng cảnh sát Washington, các tổ 
chức đại diện cho viên chức thực thi pháp luật của tiểu bang 
và địa phương, các nhà cung cấp dịch vụ y tế và/hoặc các tổ 
chức chính sách y tế, các bộ lạc và các bên liên quan trong 
cộng đồng, phải lập ra các tiêu chuẩn hướng dẫn để thực hiện 
nghĩa vụ tiến hành sơ cứu được thông qua trong mục này. Tiêu 
chuẩn hướng dẫn này phải: (a) Áp dụng các yêu cầu về huấn 
luyện sơ cứu; (b) hỗ trợ các cơ quan và viên chức thực thi pháp 
luật trong việc cân bằng các nhiệm vụ về sức khỏe và an toàn 
công cộng; và (c) quy định rằng các viên chức thực thi pháp luật 
có nhiệm vụ tối cao phải bảo vệ mạng sống của những người 
mà viên chức tiếp xúc trực tiếp trong khi thực hiện các nhiệm 
vụ chính thức, bao gồm việc cung cấp hoặc tạo điều kiện sơ 
cứu ngay cho những người đang được cơ quan chăm sóc hoặc 
giam giữ càng sớm càng tốt. 

PHẦN VI
ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN «THIỆN CHÍ» CHO VIÊN CHỨC THI 

HÀNH PHÁP LUẬT SỬ DỤNG VŨ LỰC CHẾT NGƯỜI
  Mục 7. RCW 9A.16.040 và 1986 c 209 s 2 mỗi mục được tu 
chính với nội dung như sau: 
 (1) Việc giết người hoặc sử dụng vũ lực chết người là chính 
đáng trong các trường hợp sau đây: 
 (a) Khi một viên chức chính phủ dùng vũ lực chết người 
((đang hành động)) để làm theo phán quyết của một tòa án có 
thẩm quyền; hoặc 
 (b) Khi một viên chức trị an sử dụng một cách cần thiết đáp 
ứng tiêu chuẩn về thiện chí của mục này để đánh bại việc phản 
kháng thực sự đối với việc thực thi quy trình, nhiệm vụ pháp lý, 
hoặc lệnh của tòa án hoặc viên chức, hoặc trong việc thi hành 
nghĩa vụ pháp lý((.)); hoặc 
 (c) Khi một viên chức trị an sử dụng một cách cần thiết đáp 
ứng tiêu chuẩn về thiện chí của mục này hoặc người hành động 
theo lệnh của viên chức đó và trợ giúp cho viên chức đó: 
 Để bắt giữ hoặc câu lưu một người mà viên chức đó tin một 

cách hợp lý là họ đã phạm, đã tìm cách phạm, đang phạm, hoặc 
đang tìm cách phạm trọng tội;
 (ii) Để ngăn chặn một người trốn khỏi một cơ sở cải huấn liên 
bang hoặc tiểu bang hoặc để bắt lại một người trốn khỏi cơ sở 
đó; ((hoặc)) 
 (iii) Để ngăn chặn một người trốn khỏi một nhà tù quận hoặc 
thành phố hoặc cơ sở tạm giam nếu người đó đã bị bắt, bị buộc 
tội, hoặc bị kết án trọng tội; hoặc 
 (iv) Để ngăn chặn một cuộc nổi loạn một cách hợp pháp nếu 
kẻ gây rối hoặc người tham gia khác được trang bị một vũ khí 
chết người. 
 (2) Khi xem xét liệu có nên sử dụng vũ lực chết người theo 
tiểu mục (1)(c) của mục này hay không, để bắt giữ hoặc câu lưu 
bất kỳ người nào phạm vào bất kỳ tội nào, viên chức trị an phải 
có lý do khả dĩ để tin rằng nghi phạm, nếu không bị bắt giữ, đặt 
ra một mối đe dọa gây tổn hại nghiêm trọng về thể chất cho viên 
chức đó hoặc một mối đe dọa gây tổn hại nghiêm trọng về thể 
chất cho người khác. Trong số các trường hợp có thể được viên 
chức trị an xem là một “mối đe dọa gây tổn hại nghiêm trọng về 
thể chất” có các trường hợp sau: 
 (a) Nghi can đe dọa viên chức trị an với một vũ khí hoặc giơ 
vũ khí theo cách có thể được hiểu như đe dọa; hoặc 
 (b) Có lý do khả dĩ để tin rằng nghi can đã phạm bất kỳ tội nào 
liên quan đến việc gây ra hoặc đe doạ gây ra tổn hại nghiêm 
trọng về thể chất. 
 Trong những trường hợp này, cũng có thể sử dụng vũ lực 
chết người nếu cần thiết để ngăn chặn nghi can thoát khỏi cảnh 
sát, khi mà nếu khả thi, có thể đưa ra một số cảnh báo, miễn là 
viên chức đáp ứng tiêu chuẩn về thiện chí của mục này. 
 (3) Một viên chức chính phủ ((hoặc viên chức trị an)) thuộc 
phạm vi của tiểu mục (1)(a) của mục này sẽ không bị buộc tội 
hình sự vì sử dụng vũ lực chết người mà không có ác ý và với 
niềm tin thiện chí là hành động đó chính đáng chiếu theo mục 
này. 
 (4) Một viên chức thực thi pháp luật sẽ không bị buộc tội hình 
sự vì sử dụng vũ lực chết người nếu viên chức đó đáp ứng 
được tiêu chuẩn về thiện chí được chấp nhận trong mục này.
 (5) Tiêu chuẩn về thiện chí sau đây được áp dụng cho viên 
chức thực thi pháp luật sử dụng vũ lực chết người: 
 (a) Tiêu chuẩn về thiện chí chỉ được đáp ứng nếu cả việc 
kiểm tra thiện chí khách quan trong (b) của tiểu mục này và việc 
kiểm tra thiện chí chủ quan trong (c) của tiểu mục này đều được 
đáp ứng. 
 (b) Việc kiểm tra thiện chí khách quan được đáp ứng nếu một 
viên chức có suy xét, nắm vững toàn bộ sự kiện và tình huống 
được viên chức biết đến vào thời điểm đó, lẽ ra đã tin rằng việc 
sử dụng vũ lực chết người là cần thiết để ngăn chặn tử vong 
hoặc tổn hại nghiêm trọng về thể chất đối với viên chức đó hoặc 
một cá nhân khác. 
 (c) Kiểm tra thiện chí chủ quan được đáp ứng nếu viên chức 
có ý định sử dụng vũ lực chết người cho một mục đích hợp 
pháp và chân thành và tin tưởng với thiện chí rằng việc sử dụng 
vũ lực chết người là cần thiết trong tình huống đó. 
 (d) Khi việc sử dụng vũ lực chết người dẫn đến tử vong, tổn 
hại cơ thể đáng kể, hoặc tổn hại cơ thể nghiệm trọng, một cuộc 
điều tra độc lập phải được hoàn tất để có thông tin nhằm xác 
định liệu việc sử dụng vũ lực chết người có đáp ứng được việc 
kiểm tra thiện chí khách quan được thiết lập bởi mục này hay 
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không và có thỏa mãn các luật và chính sách thích ứng khác 
không. 
 (6) Đối với mục đích của mục này, “viên chức thực thi pháp 
luật” có nghĩa là bất kỳ viên chức thực thi pháp luật nào trong 
tiểu bang Washington, bao gồm nhưng không giới hạn cho viên 
chức thực thi pháp luật và viên chức trị an theo quy định của 
RCW 43.101.010. 
 (7) Mục này không được diễn giải là: 
 (a) Ảnh hưởng đến việc được phép sử dụng vũ lực của một 
người hành động theo thẩm quyền của RCW 9A.16.020 hoặc 
9A.16.050; hoặc 
 (b) Ngăn chặn một cơ quan thực thi pháp luật áp dụng các 
tiêu chuẩn liên quan đến việc sử dụng vũ lực chết người mà 
hạn chế hơn so với mục này. 

PHẦN VII
LINH TINH

 MỤC MỚI. Mục 8. Các điều khoản của đạo luật này phải 
được diễn giải rộng rãi để thực hiện ý định, các chính sách và 
các mục đích của đạo luật này. Không có nội dung nào trong đạo 
luật này ngăn cản các thẩm quyền pháp lý hoặc cơ quan thực thi 
pháp luật địa phương ban hành thêm các yêu cầu về huấn luyện 
hoặc buộc viên chức thực thi pháp luật phải thực hiện sơ cứu 
trong nhiều trường hợp hơn yêu cầu của đạo luật này hoặc các 
tiêu chuẩn hướng dẫn được áp dụng theo đạo luật này. 
 MỤC MỚI. Mục 9. Trừ khi đạo luật này quy định một trình 
tự thời gian khác, ủy ban huấn luyện tư pháp hình sự của tiểu 

bang Washington phải áp dụng bất kỳ quy tắc nào cần thiết để 
thực hiện các yêu cầu của đạo luật này trong vòng một năm sau 
ngày có hiệu lực của mục này. Trong việc tạo ra tất cả các quy 
tắc theo đạo luật này, ủy ban phải lấy ý kiến đóng góp từ tổng 
chưởng lý, các cơ quan thực thi pháp luật, các bộ lạc và các 
bên liên quan trong cộng đồng. Ủy ban phải cân nhắc việc sử 
dụng quy trình tạo ra quy tắc thương lượng. Các quy tắc phải 
buộc các thủ tục theo RCW 9A.16.040(5)(d) phải được thực 
hiện hoàn toàn độc lập với cơ quan có viên chức liên quan đến 
việc sử dụng vũ lực chết người; và, khi vũ lực chết người được 
sử dụng đối với một thành viên bộ lạc, các thủ tục như thế phải 
bao gồm việc tham khảo ý kiến với bộ lạc của thành viên và, khi 
thích hợp, chia sẻ thông tin với bộ lạc đó. Khi đạo luật này đòi 
hỏi sự tham gia của các bên liên quan trong cộng đồng, phải lấy 
ý kiến đóng góp từ các tổ chức bênh vực cho: Người khuyết tật; 
các thành viên của cộng đồng bao gồm đồng tính nữ, đồng tính 
nam, lưỡng tính, chuyển giới và cộng đồng đa giới tính; người 
da màu; di dân; không phải công dân; người da đỏ; thanh thiếu 
niên; và những người bị tù trước đây. 
 MỤC MỚI. Mục 10. Nếu bất kỳ điều khoản nào của đạo luật 
này hoặc ứng dụng của nó đối với bất kỳ cá nhân hay hoàn cảnh 
nào được xem là bất hợp lệ, thì phần còn lại của đạo luật hoặc 
việc áp dụng điều khoản đối với những người hoặc trường hợp 
khác không bị ảnh hưởng. 
 MỤC MỚI. Mục 11. Đối với các mục đích hiến pháp, chủ đề 
của đạo luật này là “thực thi pháp luật.” 

--- KẾT THÚC ---

Tìm một Thùng bỏ phiếu
Nhắn tin VOTE gửi GOVOTE (468-683) 
để tìm thùng bỏ phiếu và trung tâm bỏ 
phiếu gần nhất của bạn. 

Đây là dịch vụ miễn phí, nhưng mức phí nhắn tin tiêu chuẩn có thể áp dụng.




