
 
 

PHỤ LỤC A 

 

Thông tin sau được cung cấp liên quan đến Dự luật A (Các Tuyến phố và Cơ sở hạ tầng Giao thông) của 

Thành phố Fort Worth tuân theo Mục 1251.052(b) Bộ luật Chính phủ Texas. 

 

Nội dung sẽ xuất hiện trên lá phiếu: 

 

CUỘC BẦU CỬ ĐẶC BIỆT CỦA THÀNH PHỐ FORT WORTH, TEXAS 

DỰ LUẬT A CỦA THÀNH PHỐ FORT WORTH, TEXAS 

 

THUẬN           

_____ 

  

CHỐNG _____  

  )  

  )  

  )  

  ) 

  ) 

   

VIỆC PHÁT HÀNH $369,218,300 CHỨNG KHOÁN ĐẠI 

CHÚNG ĐỂ DÀNH CHO CÁC CẢI TIẾN VỀ TUYẾN PHỐ VÀ 

CƠ SỞ HẠ TẦNG GIAO THÔNG VÀ VIỆC ÁP THUẾ ĐỦ ĐỂ 

TRẢ TIỀN GỐC VÀ LÃI CHO CHỨNG KHOÁN ĐẠI CHÚNG 

Số tiền gốc của các nghĩa vụ nợ được cho phép:  $369,218,300 

Lãi ước tính của các nghĩa vụ nợ được cho phép, giả định lãi suất là 

5%:  

$189,224,266.25 

Ước tính tổng gốc và lãi phải trả đúng hạn và đầy đủ của các nghĩa 

vụ nợ được phân bổ dần trong 20 năm:  

$558,442,566.25 

Kể từ ngày cuộc bầu cử được yêu cầu (ngày 8 Tháng Hai, 2022):  

Số tiền gốc của tất cả các nghĩa vụ nợ mà Thành phố chưa 

thanh toán: 

$857,075,000.00 

Số tiền lãi còn lại ước tính của tất cả các nghĩa vụ nợ Thành 

phố chưa thanh toán: 

$200,741,378.24 

Tổng tiền gốc và lãi ước tính cần phải trả đúng hạn và đầy 

đủ của tất cả các nghĩa vụ nợ Thành phố chưa thanh toán, 

được phân bổ dần trong 20 năm:  

$1,057,816,378.24 

 

Tác động Tài sản đối với mỗi Ngôi nhà Trung bình: 

 

Dựa trên các giả định tài chính của Thành phố, việc thanh toán các chứng khoán đại chúng này, nếu được 

chấp thuận, sẽ áp đặt một mức tăng hàng năm tối đa ước tính là $0.00 trong số tiền thuế của một ngôi nhà 

lưu trú trong Thành phố với giá trị được thẩm định là $100,000. 

 

Thông tin Bổ sung (Các Giả định Tài chính của Thành phố): 

 

Các số liệu được trích dẫn ở trên không phản ánh các khoản thanh toán cho khoản nợ hiện có hoặc khoản 

nợ bổ sung được phát hành sau ngày 8 Tháng Hai, 2022 và giả định điều sau:  việc phân bổ các nghĩa vụ 

nợ của Thành phố, bao gồm các nghĩa vụ nợ chưa thanh toán và các nghĩa vụ nợ đề xuất; những thay đổi 

về các giá trị thẩm định ước tính trong tương lai trong phạm vi Thành phố dựa trên sự tăng trưởng trong 

định giá chịu thuế được đánh giá của Thành phố với tỷ lệ 4% trong năm 2022 cho đến hết năm 2028, 2% 

trong năm 2029 cho đến hết năm 2033, 1% trong năm 2034 cho đến hết năm 2038 và 0% sau đó; và lãi 

suất giả định đối với các nghĩa vụ nợ được đề xuất là năm phần trăm. 

 

Thông tin sau được cung cấp liên quan đến Dự luật B (Cải tiến về Công viên và Vui chơi Giải trí) của 

Thành phố Fort Worth tuân theo Mục 1251.052(b) Bộ luật Chính phủ Texas. 

 

Nội dung sẽ xuất hiện trên lá phiếu: 



 
 

 

CUỘC BẦU CỬ ĐẶC BIỆT CỦA THÀNH PHỐ FORT WORTH, TEXAS 

DỰ LUẬT B CỦA THÀNH PHỐ FORT WORTH, TEXAS 

 

THUẬN           

_____ 

  

CHỐNG _____  

  )  

  )  

  )  

  ) 

  ) 

   

VIỆC PHÁT HÀNH $123,955,500 CHỨNG KHOÁN ĐẠI 

CHÚNG ĐỂ DÀNH CHO CÁC CẢI TIẾN VỀ CÔNG VIÊN VÀ 

VUI CHƠI GIẢI TRÍ VÀ VIỆC ÁP THUẾ ĐỦ ĐỂ TRẢ TIỀN 

GỐC VÀ LÃI CHO CHỨNG KHOÁN ĐẠI CHÚNG 

Số tiền gốc của các nghĩa vụ nợ được cho phép:  $123,955,500 

Lãi ước tính của các nghĩa vụ nợ được cho phép, giả định lãi suất là 

5%:  

$63,527,081.25 

Ước tính tổng gốc và lãi phải trả đúng hạn và đầy đủ của các nghĩa 

vụ nợ được phân bổ dần trong 20 năm:  

$187,482,581.25 

Kể từ ngày cuộc bầu cử được yêu cầu (ngày 8 Tháng Hai, 2022):  

Số tiền gốc của tất cả các nghĩa vụ nợ mà Thành phố chưa 

thanh toán: 

$857,075,000.00 

Số tiền lãi còn lại ước tính của tất cả các nghĩa vụ nợ Thành 

phố chưa thanh toán: 

$200,741,378.24 

Tổng tiền gốc và lãi ước tính cần phải trả đúng hạn và đầy 

đủ của tất cả các nghĩa vụ nợ Thành phố chưa thanh toán, 

được phân bổ dần trong 20 năm:  

$1,057,816,378.24 

 

Tác động Tài sản đối với mỗi Ngôi nhà Trung bình: 

 

Dựa trên các giả định tài chính của Thành phố, việc thanh toán các chứng khoán đại chúng này, nếu được 

chấp thuận, sẽ áp đặt một mức tăng hàng năm tối đa ước tính là $0.00 trong số tiền thuế của một ngôi nhà 

lưu trú trong Thành phố với giá trị được thẩm định là $100,000. 

 

Thông tin Bổ sung (Các Giả định Tài chính của Thành phố): 

 

Các số liệu được trích dẫn ở trên không phản ánh các khoản thanh toán cho khoản nợ hiện có hoặc khoản 

nợ bổ sung được phát hành sau ngày 8 Tháng Hai, 2022 và giả định điều sau:  việc phân bổ các nghĩa vụ 

nợ của Thành phố, bao gồm các nghĩa vụ nợ chưa thanh toán và các nghĩa vụ nợ đề xuất; những thay đổi 

về các giá trị thẩm định ước tính trong tương lai trong phạm vi Thành phố dựa trên sự tăng trưởng trong 

định giá chịu thuế được đánh giá của Thành phố với tỷ lệ 4% trong năm 2022 cho đến hết năm 2028, 2% 

trong năm 2029 cho đến hết năm 2033, 1% trong năm 2034 cho đến hết năm 2038 và 0% sau đó; và lãi 

suất giả định đối với các nghĩa vụ nợ được đề xuất là năm phần trăm. 

 

Thông tin sau được cung cấp liên quan đến Dự luật C (Cải tiến về Thư viện Công cộng) của Thành phố 

Fort Worth tuân theo Mục 1251.052(b) Bộ luật Chính phủ Texas. 

 

Nội dung sẽ xuất hiện trên lá phiếu: 

 

CUỘC BẦU CỬ ĐẶC BIỆT CỦA THÀNH PHỐ FORT WORTH, TEXAS 

DỰ LUẬT C CỦA THÀNH PHỐ FORT WORTH, TEXAS 

 

THUẬN           

  )  

  )  

VIỆC PHÁT HÀNH $12,505,200 CHỨNG KHOÁN ĐẠI CHÚNG 

ĐỂ DÀNH CHO CÁC CẢI TIẾN VỀ THƯ VIỆN CÔNG CỘNG 



 
 

_____ 

  

CHỐNG _____  

  )  

  ) 

  ) 

   

VÀ VIỆC ÁP THUẾ ĐỦ ĐỂ TRẢ TIỀN GỐC VÀ LÃI CHO 

CHỨNG KHOÁN ĐẠI CHÚNG 

Số tiền gốc của các nghĩa vụ nợ được cho phép:  $12,505,200 

Lãi ước tính của các nghĩa vụ nợ được cho phép, giả định lãi suất là 

5%:  

$6,408,735 

Ước tính tổng gốc và lãi phải trả đúng hạn và đầy đủ của các nghĩa 

vụ nợ được phân bổ dần trong 20 năm:  

$18,913,935 

Kể từ ngày cuộc bầu cử được yêu cầu (ngày 8 Tháng Hai, 2022):  

Số tiền gốc của tất cả các nghĩa vụ nợ mà Thành phố chưa 

thanh toán: 

$857,075,000.00 

Số tiền lãi còn lại ước tính của tất cả các nghĩa vụ nợ Thành 

phố chưa thanh toán: 

$200,741,378.24 

Tổng tiền gốc và lãi ước tính cần phải trả đúng hạn và đầy 

đủ của tất cả các nghĩa vụ nợ Thành phố chưa thanh toán, 

được phân bổ dần trong 20 năm:  

$1,057,816,378.24 

 

Tác động Tài sản đối với mỗi Ngôi nhà Trung bình: 

 

Dựa trên các giả định tài chính của Thành phố, việc thanh toán các chứng khoán đại chúng này, nếu được 

chấp thuận, sẽ áp đặt một mức tăng hàng năm tối đa ước tính là $0.00 trong số tiền thuế của một ngôi nhà 

lưu trú trong Thành phố với giá trị được thẩm định là $100,000. 

 

Thông tin Bổ sung (Các Giả định Tài chính của Thành phố): 

 

Các số liệu được trích dẫn ở trên không phản ánh các khoản thanh toán cho khoản nợ hiện có hoặc khoản 

nợ bổ sung được phát hành sau ngày 8 Tháng Hai, 2022 và giả định điều sau:  việc phân bổ các nghĩa vụ 

nợ của Thành phố, bao gồm các nghĩa vụ nợ chưa thanh toán và các nghĩa vụ nợ đề xuất; những thay đổi 

về các giá trị thẩm định ước tính trong tương lai trong phạm vi Thành phố dựa trên sự tăng trưởng trong 

định giá chịu thuế được đánh giá của Thành phố với tỷ lệ 4% trong năm 2022 cho đến hết năm 2028, 2% 

trong năm 2029 cho đến hết năm 2033, 1% trong năm 2034 cho đến hết năm 2038 và 0% sau đó; và lãi 

suất giả định đối với các nghĩa vụ nợ được đề xuất là năm phần trăm. 

 

 

Thông tin sau được cung cấp liên quan đến Dự luật D (Cải tiến về An toàn Công cộng Cảnh sát và Cứu 

hỏa) của Thành phố Fort Worth tuân theo Mục 1251.052(b) Bộ luật Chính phủ Texas. 

 

Nội dung sẽ xuất hiện trên lá phiếu: 

 

CUỘC BẦU CỬ ĐẶC BIỆT CỦA THÀNH PHỐ FORT WORTH, TEXAS 

DỰ LUẬT D CỦA THÀNH PHỐ FORT WORTH, TEXAS 

 

THUẬN           

_____ 

  

CHỐNG _____  

  )  

  )  

  )  

  ) 

  ) 

   

VIỆC PHÁT HÀNH $39,321,000 CHỨNG KHOÁN ĐẠI CHÚNG 

ĐỂ DÀNH CHO CÁC CẢI TIẾN VỀ AN TOÀN CÔNG CỘNG 

CẢNH SÁT VÀ CỨU HỎA VÀ VIỆC ÁP THUẾ ĐỦ ĐỂ TRẢ 

TIỀN GỐC VÀ LÃI CHO CHỨNG KHOÁN ĐẠI CHÚNG 

Số tiền gốc của các nghĩa vụ nợ được cho phép:  $39,321,000 



 
 

Lãi ước tính của các nghĩa vụ nợ được cho phép, giả định lãi suất là 

5%:  

$20,151,812.50 

Ước tính tổng gốc và lãi phải trả đúng hạn và đầy đủ của các nghĩa 

vụ nợ được phân bổ dần trong 20 năm:  

$59,472,812.50 

Kể từ ngày cuộc bầu cử được yêu cầu (ngày 8 Tháng Hai, 2022):  

Số tiền gốc của tất cả các nghĩa vụ nợ mà Thành phố chưa 

thanh toán: 

$857,075,000.00 

Số tiền lãi còn lại ước tính của tất cả các nghĩa vụ nợ Thành 

phố chưa thanh toán: 

$200,741,378.24 

Tổng tiền gốc và lãi ước tính cần phải trả đúng hạn và đầy 

đủ của tất cả các nghĩa vụ nợ Thành phố chưa thanh toán, 

được phân bổ dần trong 20 năm:  

$1,057,816,378.24 

 

Tác động Tài sản đối với mỗi Ngôi nhà Trung bình: 

 

Dựa trên các giả định tài chính của Thành phố, việc thanh toán các chứng khoán đại chúng này, nếu được 

chấp thuận, sẽ áp đặt một mức tăng hàng năm tối đa ước tính là $0.00 trong số tiền thuế của một ngôi nhà 

lưu trú trong Thành phố với giá trị được thẩm định là $100,000. 

 

Thông tin Bổ sung (Các Giả định Tài chính của Thành phố): 

 

Các số liệu được trích dẫn ở trên không phản ánh các khoản thanh toán cho khoản nợ hiện có hoặc khoản 

nợ bổ sung được phát hành sau ngày 8 Tháng Hai, 2022 và giả định điều sau:  việc phân bổ các nghĩa vụ 

nợ của Thành phố, bao gồm các nghĩa vụ nợ chưa thanh toán và các nghĩa vụ nợ đề xuất; những thay đổi 

về các giá trị thẩm định ước tính trong tương lai trong phạm vi Thành phố dựa trên sự tăng trưởng trong 

định giá chịu thuế được đánh giá của Thành phố với tỷ lệ 4% trong năm 2022 cho đến hết năm 2028, 2% 

trong năm 2029 cho đến hết năm 2033, 1% trong năm 2034 cho đến hết năm 2038 và 0% sau đó; và lãi 

suất giả định đối với các nghĩa vụ nợ được đề xuất là năm phần trăm. 

 

 

Thông tin sau được cung cấp liên quan đến Dự luật E (Cải tiến về Khu vực Tự nhiên và Không gian Mở) 

của Thành phố Fort Worth tuân theo Mục 1251.052(b) Bộ luật Chính phủ Texas. 

 

Nội dung sẽ xuất hiện trên lá phiếu: 

 

CUỘC BẦU CỬ ĐẶC BIỆT CỦA THÀNH PHỐ FORT WORTH, TEXAS 

DỰ LUẬT E CỦA THÀNH PHỐ FORT WORTH, TEXAS 

 

THUẬN           

_____ 

  

CHỐNG _____  

  )  

  )  

  )  

  ) 

  ) 

   

VIỆC PHÁT HÀNH $15,000,000 CHỨNG KHOÁN ĐẠI CHÚNG 

ĐỂ DÀNH CHO CÁC CẢI TIẾN VỀ THU HỒI ĐẤT, CHUẨN BỊ 

MẶT BẰNG, NÂNG CAO KHẢ NĂNG TIẾP CẬN KHU VỰC 

TỰ NHIÊN VÀ KHÔNG GIAN MỞ VÀ VIỆC ÁP THUẾ ĐỦ ĐỂ 

TRẢ TIỀN GỐC VÀ LÃI CHO CHỨNG KHOÁN ĐẠI CHÚNG 

Số tiền gốc của các nghĩa vụ nợ được cho phép:  $15,000,000 

Lãi ước tính của các nghĩa vụ nợ được cho phép, giả định lãi suất là 

5%:  

$7,687,500 

Ước tính tổng gốc và lãi phải trả đúng hạn và đầy đủ của các nghĩa 

vụ nợ được phân bổ dần trong 20 năm:  

$22,687,500 

Kể từ ngày cuộc bầu cử được yêu cầu (ngày 8 Tháng Hai, 2022):  



 
 

Số tiền gốc của tất cả các nghĩa vụ nợ mà Thành phố chưa 

thanh toán: 

$857,075,000.00 

Số tiền lãi còn lại ước tính của tất cả các nghĩa vụ nợ Thành 

phố chưa thanh toán: 

$200,741,378.24 

Tổng tiền gốc và lãi ước tính cần phải trả đúng hạn và đầy 

đủ của tất cả các nghĩa vụ nợ Thành phố chưa thanh toán, 

được phân bổ dần trong 20 năm:  

$1,057,816,378.24 

 

Tác động Tài sản đối với mỗi Ngôi nhà Trung bình: 

 

Dựa trên các giả định tài chính của Thành phố, việc thanh toán các chứng khoán đại chúng này, nếu được 

chấp thuận, sẽ áp đặt một mức tăng hàng năm tối đa ước tính là $0.00 trong số tiền thuế của một ngôi nhà 

lưu trú trong Thành phố với giá trị được thẩm định là $100,000. 

 

Thông tin Bổ sung (Các Giả định Tài chính của Thành phố): 

 

Các số liệu được trích dẫn ở trên không phản ánh các khoản thanh toán cho khoản nợ hiện có hoặc khoản 

nợ bổ sung được phát hành sau ngày 8 Tháng Hai, 2022 và giả định điều sau:  việc phân bổ các nghĩa vụ 

nợ của Thành phố, bao gồm các nghĩa vụ nợ chưa thanh toán và các nghĩa vụ nợ đề xuất; những thay đổi 

về các giá trị thẩm định ước tính trong tương lai trong phạm vi Thành phố dựa trên sự tăng trưởng trong 

định giá chịu thuế được đánh giá của Thành phố với tỷ lệ 4% trong năm 2022 cho đến hết năm 2028, 2% 

trong năm 2029 cho đến hết năm 2033, 1% trong năm 2034 cho đến hết năm 2038 và 0% sau đó; và lãi 

suất giả định đối với các nghĩa vụ nợ được đề xuất là năm phần trăm. 

 

 


