
Một cách để giải quyết vấn đề gia tăng chi phí hưu trí sẽ được thiết lập một hệ 

thống quyền lợi hưu trí  mới ít tốn kém dành cho những nhân viên mới của Thành 

phố. Tuy nhiên, những lợi ích tối thiểu nhất định được giải thích trong Hiến chương 

của Thành phố.

Hiện nay, Hiến chương quy định chi tiết tỷ lệ đóng góp cho hai chương trình hưu 

trí của Thành phố là 3 – đến 8,  có nghĩa là cứ mỗi 3 đô-la một nhân viên đóng vào 

thì Thành phố đóng 8 đô-la.

Giải pháp W sẽ sửa đổi Hiến chương để cho phép Hội đồng Thành phố loại trừ 

nhân viên và viên chức mới được tuyển dụng khỏi các kế hoạch hưu trí hiện tại 

và lập những kế hoạch hưu trí mới mà sẽ không có yêu cầu phải đáp ứng những 

quyền lợi được xác lập trong Hiến chương Thành phố.

Hơn nữa,  hiện tại Hiến chương chỉ quy định Kế hoạch Hưu trí của Cứu hỏa và 

Cảnh sát là cân bằng chi trả. Giải pháp W sẽ quy định bất kỳ kế hoạch hưu trí khác 

hoặc kế hoạch mới nào được Hội đồng Thành phố thiết lập cũng phải là kế hoạch 

cân bằng chi trả.  

ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT: Cư dân có thể vào trang mạng của Lục sự Thành phố tại địa chỉ www.sanjoseca.gov/clerk để có thêm thông tin bổ 
sung về các giải pháp này, bao gồm Các Phân tích Khách quan của Biện lý Thành phố, Các Luận cứ Ủng hộ và Phản đối, và phiên bản đầy 
đủ của các Giải pháp.

Bỏ phiếu qua thư sẽ bắt 

đầu phát ra vào tuần của 

ngày 4 tháng 10, và buổi 

bỏ phiếu sẽ được tổ chức 

vào thứ Ba ngày 2 tháng 

Mười một.

Chi phí cho hưu trí công cộng đã tăng đáng kể trong thập kỷ qua. 
Mười năm trước đây, Thành phố San Jose đã chi 62 triệu đô-la 
để cấp quỹ cho hệ thống hưu trí. Năm tài khóa vừa qua, thành 
phố đã chi 135 triệu đô-la, tăng 118%. Theo dự đoán thì tỷ lệ sẽ 
tăng nhiều hơn trong bốn năm tới.
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