
Các Thắc Mắc Thường Gặp về Cuộc 

Bầu Cử Phê Chuẩn Phát Hành Trái 

Phiếu 
  

Như nhiều quý vị cư dân có thể đã biết, Ban Giám Đốc ("Ban Giám Đốc") Cơ Quan Dịch Vụ 

Tiện Ích Thành Phố Newport đã yêu cầu tổ chức một cuộc bầu cử phê chuẩn phát hành trái 

phiếu trị giá $70 triệu Mỹ kim vào ngày 5 tháng Mười Một, 2019 sắp tới. Để bảo đảm các cư 

dân của Cơ Quan có thông tin chính xác về đề xuất phê chuẩn phát hành trái phiếu và các mục 

tiêu của Ban Giám Đốc cho Cơ Quan, chúng tôi đã tập hợp thông tin giải đáp cho các thắc mắc 

thường gặp của cư dân chúng ta. Trang này sẽ được cập nhật để bổ sung các thắc mắc khác 

và cung cấp thêm thông tin khi cần dựa trên các ý kiến góp ý của quý vị.  

  

Newport MUD là gì? 

  

[Gắn Bản Đồ Cơ Quan Kích Thước Nhỏ] 

  

Newport MUD chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ cấp nước và thoát nước vệ sinh cho khoảng 

11,496 cư dân tại hơn 3,832 Căn Nhà có tổng diện tích 2,350 héc-ta tạo nên Cơ Quan.  

  

Newport đang đề nghị điều gì? 

  

Cơ Quan đang đề nghị các cử tri của Cơ Quan cho phép phát hành trái phiếu trị giá $70 triệu 

Mỹ kim theo nhiều đợt nhỏ hơn, khi cần, để đài thọ cho công việc xây dựng, bảo trì và cải tạo 

bắt buộc đối với cơ sở hạ tầng cấp nước và thoát nước thải vệ sinh của Cơ Quan trong 10 năm 

tới. Kế hoạch này cũng sẽ bao gồm công việc mở rộng các trạm xử lý nước và xử lý nước thải 

để cung cấp công suất lớn hơn cho các cư dân và hỗ trợ các mục đích của hệ thống chủ động 

của Cơ Quan. 

 

Kế Hoạch Đề Nghị A – Phát hành các trái phiếu có giá trị tối đa $70,000,000 Mỹ kim cho 

các cơ sở vật chất cấp nước, thoát nước vệ sinh, và cống rãnh. 

  

Cho phép phát hành trái phiếu là gì?  

  

Cho phép phát hành trái phiếu là việc cho phép bán các trái phiếu để đài thọ cho các dự án của 

cơ quan. Cho phép phát hành trái phiếu cũng giống như định mức tín dụng mà một doanh 

nghiệp có thể sử dụng để đài thọ cho các hoạt động của doanh nghiệp đó. Sự cho phép không 

phải là cấp quỹ ngay tức thời, và cũng không phải là “ngân phiếu chưa điền số tiền” để đài thọ 

toàn bộ số tiền cho phép phát hành trái phiếu mà không đáp ứng các yêu cầu pháp lý. Mặc dù 

sự cho phép có thể là cho một số tiền lớn hơn, chỉ được phép bán các trái phiếu nga khi các dự 

án cần thiết đã sẵn sàng bắt đầu hoặc khi cần sửa chữa và bảo trì. 



 

Lần cho phép phát hành trái phiếu gần đây nhất là vào năm 2005, khi các cử tri của Cơ Quan 

cho phép phát hành các trái phiếu với tổng giá trị là $30,000,000 để xây dựng cơ sở vật chất 

cấp nước, thoát nước vệ sinh, và cống rãnh, cũng như cho phép bổ sung cho các cơ sở vật 

chất giải trí.  Lần cho phép phát hành trái phiếu này gần như đã được sử dụng hoàn toàn và 

cần cho phép phát hành bổ sung để đài thọ cho các dự án cần thiết cho cơ sở hạ tầng cấp 

nước và thoát nước thải vệ sinh trong Cơ Quan.  

 

 

Việc cho phép phát hành trái phiếu sẽ được sử dụng cho mục đích gì?  

  

Nếu được các cử tri của Cơ Quan phê chuẩn, ngân quỹ đài thọ bằng tiền trái phiếu sẽ được sử 

dụng cho một số dự án thiết yếu đã được kỹ sư của Cơ Quan xác định trong Kế Hoạch Cải 

Tiến Cơ Sở Hạ Tầng của chúng ta (thường được gọi là "CIP").   

 

CIP xác định các dự án được dự kiến sẽ cần đến trong 10 năm tới để bảo trì, cải tạo, hoặc tái 

xây dựng cơ sở hạ tầng cấp thoát nước đã cũ. 

  

Lý Giải về Việc Tăng Số Tiền Dự Kiến từ $53,000,000 lên số tiền cuối cùng là $70,000,000 

 

Vào ngày 25 tháng Sáu, 2019, Dự Thảo Kế Hoạch Cải Tiến Cơ Sở Hạ Tầng (CIP) của Newport 

MUD đã được trình bày cho Ban Giám Đốc tại Cuộc Họp Đặc Biệt của Newport MUD. Dự Thảo 

CIP tháng Sáu 2019 bao gồm ngân quỹ cho các mục đích sau đây:  

 

● Để mua các hệ thống cấp nước, thoát nước vệ sinh & cống rãnh mới trong những công 

trình phát triển nhà ở mới 

● Để thực hiện trách nhiệm của Cơ Quan trong việc cung cấp dịch vụ cấp nước & thoát 

nước thải vệ sinh cho Khu Vực Đã Xác Định của Khu Đất Pointe Newport & dịch vụ cấp 

nước chỉ cho HCMUD #525 

● Để mở rộng trạm xử lý nước thải 

● Để cải tạo khoảng 30% hệ thống thoát nước thải vệ sinh và tất cả các trạm bơm 

● Để xây dựng tòa nhà quản lý hành chánh của Cơ Quan với diện tích khoảng 2,000 foot 

vuông 

● Cho 10% chi phí dự phòng xây dựng 

● Cho các dịch vụ kỹ thuật bao gồm tất cả các dịch vụ của giai đoạn quy hoạch, thiết kế, 

phát triển kế hoạch, đấu thầu, và xây dựng 

● Cho các chi phí phát hành trái phiếu  

 

Như đã được giải thích cho Các Giám Đốc vào thời điểm đó, vẫn chưa hoàn thành đánh giá 

nhu cầu có thể cần mở rộng Trạm Nước Lộ Thiên của Cơ Quan trong giai đoạn các năm 2020-

2030 sau khi cân nhắc các dự kiến về liên kết mới. 

 

Từ tháng Sáu cho đến tháng Tám, đánh giá các liên kết dự kiến và Kế Hoạch Giảm Lượng 

Nước Ngầm của Cơ Quan biểu hiện rằng cần phải mở rộng Trạm Nước Lộ Thiên trễ nhất là 



vào năm 2025. Đã đánh giá Trạm Nước Số 2 đặt tại Port O’ Call, và kết luận rằng trạm nước 

này không thể đáp ứng các yêu cầu hiện tại về khử trùng theo như qui định của Ủy Ban Chất 

Lượng Môi Trường Texas (T.C.E.Q.). Dựa trên đánh giá đó, đã xác định rằng nên thiết lập các 

ngân quỹ để đài thọ cho một giếng nước thay thế tại Cơ Sở Xử Lý Nước Lộ Thiên. Nhu cầu 

thực hiện các dự án này đã khiến số tiền yêu cầu cho ngân quỹ đài thọ từ trái phiếu cần được 

cử tri phê duyệt từ $53,000,000 tăng lên $70,000,000, và những điều chỉnh này có trong Dự 

Thảo CIP cập nhật đã được cung cấp cho Ban Giám Đốc vào ngày 15 tháng Tám, 2019. 

 

Tại sao lại cần thực hiện các dự án này bây giờ?  

  

Cơ Quan được thành lập vào năm 1972 và nhiều cơ sở hạ tầng cấp thoát nước của Cơ Quan 

đã hoạt động trong nhiều năm.  Vì cơ sở hạ tầng này đã cũ, nên cần phải tiến hành bảo trì, cải 

tạo, và đôi khi cả thay thế trong quá trình sử dụng. Tính trung bình, cơ sở hạ tầng có tuổi thọ 

khoảng 30-40 năm nếu được bảo trì và vận hành tối ưu, và nhiều phần trong hệ thống của 

chúng ta đã vượt quá tuổi thọ được mong đợi.  

  

Cơ Quan dự định chỉ phát hành các trái phiếu khi cần trong 10 năm tới như được trình bày 

trong CIP để có thể chủ động cải tạo các cơ sở vật chất của Cơ Quan, sửa chữa hoặc thay thế 

cơ sở hạ tầng đã cũ, và mở rộng công suất.  

  

Cơ Quan có thể đài thọ cho các dự án mà không cần phát hành trái phiếu có được 

không?  

  

Phương án thay thế chính cho việc phê chuẩn phát hành các trái phiếu là đài thọ cho tất cả các 

dự án cần thiết theo hình thức “làm đến đâu trả đến đó”, như vậy có thể cần phải tăng đáng kể 

các mức thuế bảo trì và/hoặc mức giá dịch vụ cấp nước và thoát nước vệ sinh.   

 

Việc đài thọ cho các dự án bằng thuế bảo trì hoặc lệ phí dịch vụ cấp thoát nước có thể sẽ đòi 

hỏi phải tăng đáng kể các mức giá dịch vụ để thu được nguồn ngân quỹ bắt buộc trước khi bắt 

đầu dự án bất kỳ. Cách làm này đặt toàn bộ gánh nặng tài chánh lên các cư dân hiện tại và có 

thể gây chậm trễ rất nhiều để hoàn thành các dự án lớn, đặc biệt là nếu có yêu cầu sửa chữa 

khẩn cấp. 

  

Việc cho phép Cơ Quan phát hành các trái phiếu sẽ giúp Ban Giám Đốc dàn trải chi phí của các 

dự án cần thiết trong 20-30 năm, tương tự như cách thức thế chấp một công trình nhà ở.  Điều 

này giúp cho Cơ Quan nhanh chóng hoàn thành các dự án cần thiết và cho phép phí của các 

dự án bắt buộc vừa được dàn trải trong khoảng thời gian dài hơn, vừa được chia sẻ với cả 

người dùng hiện tại và tương lai của hệ thống của Cơ Quan, bao gồm cả những chủ sở hữu 

bất động sản thương mại. 

  

Cơ Quan quản lý tiền đóng thuế như thế nào? 

  

Nhờ quản lý tài chánh chặt chẽ trong nhiều năm, Cơ Quan đã nhận được mức xếp hạng A của 

Tổ Chức Xếp Hạng Toàn Cầu S&P. 



  

Nhờ giám sát chặt chẽ các khoản chi và lập kế hoạch bảo trì, Cơ Quan hiện có ngân quỹ dự trữ 

đủ cho 9 tháng. Các ngân quỹ dự trữ này được dùng trong các trường hợp khẩn cấp và đóng 

vai trò quan trọng trong mức xếp hạng tín dụng của Cơ Qua và từ đó tác động lên mức lãi suất 

khi phát hành các trái phiếu. 

  

Sự cho phép phát hành trái phiếu ảnh hưởng đến các khoản thuế của chúng ta như thế 

nào? 

  

Hiện tại, kỹ sư của cơ quan đang dự kiến rằng hầu hết (nếu như không nói là tất cả) các ngân 

quỹ sẽ cần dùng trong vòng 10-15 năm tới, nhưng có nhiều biến số khiến việc dự đoán các 

ngân quỹ sẽ được dùng khi nào và ở đâu khó có thể chính xác.  Tại thời điểm này, dựa trên kế 

hoạch kỹ thuật và tất cả các thông tin mà Cơ Quan có, Newport sẽ chỉ cần bán các trái phiếu trị 

giá $12-$13M trong vòng hai năm đầu tiên (2020-2021), từ đó khiến mức thuế trả nợ chỉ tăng 

thêm chút ít, khoảng $0.075 để thanh toán số tiền nợ đó (không tính đến các nhu cầu sửa chữa 

hoặc trường hợp khẩn cấp).  

  

Để tìm hiểu thêm thông tin về các ảnh hưởng về thuế, khuyến khích các cư dân tham dự một 

hoặc cả hai sự kiện tọa đàm công khai mà MUD đã lên lịch tổ chức vào ngày 3 tháng Mười và 

16 tháng Mười.  Có nhiều dự án sửa chữa và cải tạo sẽ cần các ngân quỹ này, và tham dự một 

buổi tọa đàm công khai sẽ giúp các cư dân hiểu rõ hơn cách thức những ngân quỹ này sẽ 

được sử dụng để bảo trì cơ sở hạ tầng của cơ quan và khiến mức xếp hạng cấp nước cao tăng 

lên.  Cho phép phát hành trái phiếu sẽ cung cấp cho Ban Giám Đốc một phương án thay thế 

nhằm chi trả các khoản phí cần thiết, hơn là chỉ sử dụng từ nguồn thu cấp thoát nước. 

 

Ai là người chịu trách nhiệm về các cơ sở vật chất thoát nước trong phạm vi Cơ Quan? 

 

Quận Harris bảo trì các đường xá công cộng trong hệ thống thoát nước mưa thuộc phạm vi của 

Quận.  Cơ Quan Kiểm Soát Lũ Lụt Quận Harris bảo trì các kênh thoát nước dẫn nước mưa, 

chẳng hạn như Gum Gully, trong phạm vi của Cơ Quan. Newport MUD bảo trì sáu cơ sở vật 

chất lưu giữ nước được xây dựng theo các tiêu chuẩn của Quận Harris yêu cầu tại thời điểm 

thiết kế. 

  

Các dự án của Cơ Quan sẽ được thường xuyên cập nhật như thế nào?  

  

Ban Giám Đốc hiểu rằng tăng cường trao đổi với cư dân về các mục tiêu và dự án của Cơ 

Quan là vô cùng quan trọng. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã thuê công ty truyền thông của 

chúng tôi Các Dịch Vụ Cơ Quan Touchstone nhằm hỗ trợ chúng tôi trao đổi với các cư dân về 

vấn đề trái phiếu này. Chúng tôi sẽ sử dụng thư trực tiếp, hội thoại với cư dân, bài đăng tin tức 

trên website của Cơ Quan và hai sự kiện tọa đàm công khai cung cấp thông tin để đảm bảo các 

cư dân có thể đưa ra các quyết định vào tháng Mười Một sau khi có đầy đủ thông tin. 

  

Tôi có thêm thắc mắc… 

  

http://www.newportmudtx.org/2019/09/upcoming-open-house-events/
http://www.newportmudtx.org/2019/09/upcoming-open-house-events/
https://www.touchstonedistrictservices.com/


Rất tốt! Mục tiêu là để các cư dân nắm được đầy đủ mọi thông tin khi đến ngày bầu cử. Quý vị 

có thể gửi thêm thắc mắc bằng cách điền vào Mẫu Liên Lạc với Chúng Tôi trên  website của 

Cơ Quan. 

  

Ngoài ra, chúng tôi sẽ tổ chức hai Buổi Tọa Đàm Công Khai vào ngày 3 và 16 tháng Mười, 

2019, để cung cấp thêm thông tin và trả lời các câu hỏi của cư dân liên quan đến việc phê 

chuẩn phát hành trái phiếu. Mỗi Buổi Tọa Đàm Công Khai sẽ bao gồm các phụ lục thông tin và 

các cố vấn trực tiếp đến giải thích về các nhu cầu của Cơ Quan và các mục đích của Ban Giám 

Đốc. Chi tiết có trên đường dẫn ở trên và tại website của Cơ Quan. 

http://www.newportmudtx.org/contact/
http://www.newportmudtx.org/
http://www.newportmudtx.org/
http://www.newportmudtx.org/2019/09/upcoming-open-house-events/
http://www.newportmudtx.org/2019/09/upcoming-open-house-events/
http://www.newportmudtx.org/

