
 

 
 

MỤC 2.  
CÁC KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ 

Rằng tại cuộc bầu cử nói trên, các kế hoạch đề nghị sau đây sẽ được đệ trình theo luật 
định: 

 
KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ FORT WORTH A 

 
Hội Đồng Thành Phố của Thành Phố Fort Worth có được phép phát hành các 
công trái của Thành Phố nói trên, như được luật pháp cho phép vào thời điểm phát 
hành, theo một hoặc nhiều đợt, với tổng số tiền gốc là $261,630,080, và công trái 
của mỗi đợt phát hành đó, theo thứ tự tương ứng, sẽ đáo hạn vào (các) ngày quy 
định trong các văn kiện phát hành, và ngày đó không lâu quá bốn mươi năm kể từ 
ngày phát hành, và được bán theo các mức giá và chịu các mức lãi suất tùy theo 
quyết định của Hội Đồng Thành Phố, cho các mục đích liên quan đến cơ sở vật 
chất đường phố và phương tiện di chuyển sau đây, cụ thể là:  xây các công trình 
cải tiến cống rãnh thoát nước và đường phố cố định; tái thiết, phục hồi, tái cơ cấu, 
và mở rộng các đường phố, giao lộ, đường phố trong công viên và các bãi đậu xe, 
lối đi bộ, cầu, lối đi dành cho người đi bộ, lối đi dành cho xe đạp, cảnh quan 
đường phố, những khu vực thu gom nước, đèn tín hiệu, biển báo, các hệ thống 
kiểm soát tín hiệu và giao thông khác, đèn đường, và các công trình cản tiến dải 
phân giới, và mua đất cho các công trình đó ở Thành Phố nói trên; và các công 
trình cải tiến liên quan đến tất cả các địa điểm ở trên; và/hoặc góp phần đài thọ 
cho bất kỳ hoặc toàn bộ các công trình ở trên; và Hội Đồng Thành Phố nói trên có 
được phép đánh thuế và yêu cầu áp dụng và thu các khoản thuế giá trị tài sản hàng 
năm với số tiền đủ để trả lãi suất hàng năm của các công trái nói trên và cung cấp 
quỹ dự phòng để trả các công trái nói trên vào thời điểm đáo hạn hay không? 
 

KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ FORT WORTH B 
 

Hội Đồng Thành Phố của Thành Phố Fort Worth có được phép phát hành các 
công trái của Thành Phố nói trên, như được luật pháp cho phép vào thời điểm phát 
hành, theo một hoặc nhiều đợt, với tổng số tiền gốc là $84,180,600, và công trái 
của mỗi đợt phát hành đó, theo thứ tự tương ứng, sẽ đáo hạn vào (các) ngày quy 
định trong các văn kiện phát hành, và ngày đó không lâu quá bốn mươi năm kể từ 
ngày phát hành, và được bán theo các mức giá và chịu các mức lãi suất tùy theo 
quyết định của Hội Đồng Thành Phố, cho các mục đích công viên và cơ sở giải trí 
sau đây, cụ thể là:  xây các công viên mới, các cơ sở vật chất giải trí và cơ sở vật 
chất của trung tâm sinh hoạt cộng đồng; mua đất; cải tiến đất; xây các cơ sở vật 
chất mới; tu bổ các cơ sở vật chất hiện tại; mở rộng các cơ sở vật chất khác như 
vậy; xây, tu bổ hoặc mở rộng các khu sân chơi, đường lộ, nơi đậu xe, cống rãnh 



 

 
 

thoát nước, hoặc cơ sở hạ tầng hỗ trợ khác tại các công viên và cơ sở giải trí hoặc 
được kết hợp vào các công viên và cơ sở giải trí; và mua đất cho các công trình đó 
ở Thành Phố nói trên; và các công trình cải tiến liên quan đến tất cả các địa điểm 
ở trên; và/hoặc góp phần đài thọ cho bất kỳ hoặc toàn bộ các công trình ở trên; và 
Hội Đồng Thành Phố nói trên có được phép đánh thuế và yêu cầu áp dụng và thu 
các khoản thuế giá trị tài sản hàng năm với số tiền đủ để trả lãi suất hàng năm của 
các công trái nói trên và cung cấp quỹ dự phòng để trả các công trái nói trên vào 
thời điểm đáo hạn hay không? 
 

KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ FORT WORTH C 
 

Hội Đồng Thành Phố của Thành Phố Fort Worth có được phép phát hành các 
công trái của Thành Phố nói trên, như được luật pháp cho phép vào thời điểm phát 
hành, theo một hoặc nhiều đợt, với tổng số tiền gốc là $9,868,500, và công trái 
của mỗi đợt phát hành đó, theo thứ tự tương ứng, sẽ đáo hạn vào (các) ngày quy 
định trong các văn kiện phát hành, và ngày đó không lâu quá bốn mươi năm kể từ 
ngày phát hành, và được bán theo các mức giá và chịu các mức lãi suất tùy theo 
quyết định của Hội Đồng Thành Phố, cho các mục đích liên quan đến thư viện 
công cộng, cụ thể là: mở rộng hệ thống thư viện của Thành Phố bằng cách xây và 
trang bị các cơ sở thư viện mới; tu bổ và/hoặc mở rộng các cơ sở thư viện hiện tại; 
và mua đất cho các cơ sở đó trong Thành Phố nói trên, và các công trình cải tiến 
liên quan đến tất cả các cơ sở ở trên; và/hoặc góp phần đài thọ ngân quỹ cho bất 
kỳ hoặc toàn bộ các công trình ở trên; và Hội Đồng Thành Phố nói trên có được 
phép đánh thuế và yêu cầu áp dụng và thu các khoản thuế giá trị tài sản hàng năm 
với số tiền đủ để trả lãi suất hàng năm của các công trái nói trên và cung cấp quỹ 
dự phòng để trả các công trái nói trên vào thời điểm đáo hạn hay không? 
 

KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ FORT WORTH D 
 

Hội Đồng Thành Phố của Thành Phố Fort Worth có được phép phát hành các 
công trái của Thành Phố nói trên, như được luật pháp cho phép vào thời điểm phát 
hành, theo một hoặc nhiều đợt, với tổng số tiền gốc là $11,975,820, và công trái 
của mỗi đợt phát hành đó, theo thứ tự tương ứng, sẽ đáo hạn vào (các) ngày quy 
định trong các văn kiện phát hành, và ngày đó không lâu quá bốn mươi năm kể từ 
ngày phát hành, và được bán theo các mức giá và chịu các mức lãi suất tùy theo 
quyết định của Hội Đồng Thành Phố, cho các mục đích liên quan đến an toàn 
phòng ngừa hỏa hoạn, cụ thể là: xây và trang bị các trạm cứu hỏa mới; tu bổ các 
trạm cứu hỏa và phương tiện cứu hỏa hiện tại; và mua đất cho các cơ sở đó trong 
Thành Phố nói trên, và các công trình cải tiến liên quan đến tất cả các cơ sở ở 
trên; và/hoặc góp phần đài thọ ngân quỹ cho bất kỳ hoặc toàn bộ các công trình ở 



 

 
 

trên; và Hội Đồng Thành Phố nói trên có được phép đánh thuế và yêu cầu áp dụng 
và thu các khoản thuế giá trị tài sản hàng năm với số tiền đủ để trả lãi suất hàng 
năm của các công trái nói trên và cung cấp quỹ dự phòng để trả các công trái nói 
trên vào thời điểm đáo hạn hay không? 
 

KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ FORT WORTH E 
 

Hội Đồng Thành Phố của Thành Phố Fort Worth có được phép phát hành các 
công trái của Thành Phố nói trên, như được luật pháp cho phép vào thời điểm phát 
hành, theo một hoặc nhiều đợt, với tổng số tiền gốc là $13,770,000, và công trái 
của mỗi đợt phát hành đó, theo thứ tự tương ứng, sẽ đáo hạn vào (các) ngày quy 
định trong các văn kiện phát hành, và ngày đó không lâu quá bốn mươi năm kể từ 
ngày phát hành, và được bán theo các mức giá và chịu các mức lãi suất tùy theo 
quyết định của Hội Đồng Thành Phố, cho các mục đích liên quan đến nhà tạm trú 
cho thú vật và chăm sóc thú vật, cụ thể là: xây và trang bị các cơ sở tạm trú và 
chăm sóc thú vật; tu bổ và/hoặc mở rộng các cơ sở kiểm soát và chăm sóc thú vật 
hiện tại; và mua đất cho các cơ sở đó trong Thành Phố nói trên, và các công trình 
cải tiến liên quan đến tất cả các cơ sở ở trên; và/hoặc góp phần đài thọ ngân quỹ 
cho bất kỳ hoặc toàn bộ các công trình ở trên; và Hội Đồng Thành Phố nói trên có 
được phép đánh thuế và yêu cầu áp dụng và thu các khoản thuế giá trị tài sản hàng 
năm với số tiền đủ để trả lãi suất hàng năm của các công trái nói trên và cung cấp 
quỹ dự phòng để trả các công trái nói trên vào thời điểm đáo hạn hay không? 

 

KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ FORT WORTH F  
 

Hội Đồng Thành Phố của Thành Phố Fort Worth có được phép phát hành các 
công trái của Thành Phố nói trên, như được luật pháp cho phép vào thời điểm phát 
hành, theo một hoặc nhiều đợt, với tổng số tiền gốc là $18,075,000, và công trái 
của mỗi đợt phát hành đó, theo thứ tự tương ứng, sẽ đáo hạn vào (các) ngày quy 
định trong các văn kiện phát hành, và ngày đó không lâu quá bốn mươi năm kể từ 
ngày phát hành, và được bán theo các mức giá và chịu các mức lãi suất tùy theo 
quyết định của Hội Đồng Thành Phố, cho các mục đích liên quan đến cơ sở cảnh 
sát, cụ thể là: xây và trang bị các cơ sở cảnh sát mới; tu bổ và/hoặc mở rộng các 
cơ sở cảnh sát hiện tại; và mua đất cho các cơ sở đó trong Thành Phố nói trên, và 
các công trình cải tiến liên quan đến tất cả các cơ sở ở trên; và/hoặc góp phần đài 
thọ ngân quỹ cho bất kỳ hoặc toàn bộ các công trình ở trên; và Hội Đồng Thành 
Phố nói trên có được phép đánh thuế và yêu cầu áp dụng và thu các khoản thuế 
giá trị tài sản hàng năm với số tiền đủ để trả lãi suất hàng năm của các công trái 
nói trên và cung cấp quỹ dự phòng để trả các công trái nói trên vào thời điểm đáo 
hạn hay không? 



 

 
 

 
MỤC 3.  

LÁ PHIẾU 
 

Các lá phiếu chính thức sẽ sử dụng trong cuộc bầu cử nói trên sẽ được biên soạn chiếu 

theo các Mục 52.072 và 52.073 của Bộ Luật Bầu Cử Texas, bản tu chính.  Các lá phiếu sẽ cho 

phép cử tri bỏ phiếu “Thuận” hoặc “Chống” đối với việc phát hành công trái nói trên và sẽ có nội 

dung chủ yếu như sau: 

  
KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ FORT WORTH A 

 
   THUẬN   
 
   CHỐNG       
 
 

PHÁT HÀNH CÁC CÔNG TRÁI ĐƯỢC ĐÀI 
THỌ BẰNG TIỀN THUẾ CHO CÁC ĐƯỜNG 
PHỐ VÀ CÔNG TRÌNH CẢI TIẾN CƠ SỞ VẬT 
CHẤT GIAO THÔNG VỚI TỔNG SỐ TIỀN 
GỐC LÀ $261,630,080 

 
 

 

KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ FORT WORTH B 
 

   THUẬN   
 
   CHỐNG       
 
 

PHÁT HÀNH CÁC CÔNG TRÁI ĐƯỢC ĐÀI THỌ 
BẰNG TIỀN THUẾ CHO CÁC CÔNG TRÌNH CẢI 
TIẾN CÁC CÔNG VIÊN VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT 
GIẢI TRÍ VỚI TỔNG SỐ TIỀN GỐC LÀ 
$84,180,600 

 
 

KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ FORT WORTH C  
 

   THUẬN   
 
   CHỐNG       
 

PHÁT HÀNH CÁC CÔNG TRÁI ĐƯỢC ĐÀI THỌ 
BẰNG TIỀN THUẾ CHO CÁC CÔNG TRÌNH CẢI 
TIẾN THƯ VIỆN CÔNG CỘNG VỚI TỔNG SỐ 
TIỀN GỐC LÀ $9,868,500 

 
 
 
 
 



 

 

KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ FORT WORTH D 
 

   THUẬN   
 
   CHỐNG       
 

PHÁT HÀNH CÁC CÔNG TRÁI ĐƯỢC ĐÀI THỌ 
BẰNG TIỀN THUẾ CHO CÁC CÔNG TRÌNH CẢI 
TIẾN AN TOÀN CỨU HỎA VỚI TỔNG SỐ TIỀN 
GỐC LÀ $11,975,820 

 
 

KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ FORT WORTH E 
 

   THUẬN   
 
   CHỐNG       
 

PHÁT HÀNH CÁC CÔNG TRÁI ĐƯỢC ĐÀI THỌ 
BẰNG TIỀN THUẾ CHO CÁC CÔNG TRÌNH CẢI 
TIẾN NƠI TẠM TRÚ VÀ CHĂM SÓC THÚ VẬT 
VỚI TỔNG SỐ TIỀN GỐC LÀ $13,770,000 

 
 

KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ FORT WORTH F 
 

   THUẬN   
 
   CHỐNG       
 

PHÁT HÀNH CÁC CÔNG TRÁI ĐƯỢC ĐÀI 
THỌ BẰNG TIỀN THUẾ CHO CÁC CÔNG 
TRÌNH CẢI TIẾN CƠ SỞ CẢNH SÁT VỚI 
TỔNG SỐ TIỀN GỐC LÀ $18,075,000 

 


