






Cơ Quan Dịch Vụ Tiện Ích Thành Phố Newport
TIỀN SẼ ĐƯỢC SỬ DỤNG NHƯ THẾ NÀO & VÀO ĐÂU?
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Trạm Xử Lý Nước Lộ Thiên

Tại sao phải thực hiện điều này?
Các Cơ Quan Dịch Vụ Tiện Ích cùng cơ sở hạ tầng
của cơ quan phải tuân thủ theo qui định chặt chẽ của
TCEQ. Phần lớn Cơ Quan đặt tại Khu Vực Cơ Quan
Subsidence 3, và theo như qui định của Cơ Quan này,
Khu Vực 3 sẽ phải sử dụng 60% nước lộ thiện trễ
nhất là vào năm 2025. Để tuân thủ theo qui định này,
Newport MUD sẽ phải mở rộng trạm xử lý nước lộ
thiên của mình, hoặc sẽ phải chịu các khoản chi phí
cản trở - một số tiền phạt đáng kể.

Trạm Xử Lý Nước Thải

Tại sao phải thực hiện điều này?

Newport MUD đã trải qua thời gian tăng trưởng mạnh
mẽ trong thập kỉ vừa qua, và dù cho tăng trưởng là
điều tốt, các cơ sở vật chất hiện tại cũng phải phát
triển theo. Trạm Xử Lý Nước Thải đang đạt đến giới
hạn năng lực, và luật pháp cùng các qui định của tiểu
bang Texas yêu cầu Cơ Quan phải mở rộng năng lực
hiện tại để cung cấp đủ không chỉ cho các cư dân hiện
tại, mà còn có thể đáp ứng sự phát triển trong tương
lai.

Cơ Sở Hạ Tầng Hiện Có

Tại sao phải thực hiện điều này?

Cơ sở hạ tầng hiện có của Cơ Quan đã gần 50 năm
tuổi. Sửa chữa và cải tạo hệ thống đã cũ là một cấu
phần chính trong các chi phí hàng năm của Cơ Quan.
Cải thiện cơ sở vật chất bằng cách sử dụng các bộ
phận và công nghệ hiện đại sẽ mang lại hỗ trợ lớn, và
kéo dài tuổi thọ các cơ sở vật chất của Cơ Quan khi
tuổi thọ của Cơ Quan tiếp tục kéo dài.

Tăng Trưởng Trong Tương
Lai

Tại sao phải thực hiện điều này?

Sự tăng trưởng trong tương lai của Cơ Quan tùy
thuộc vào công việc của các Trạm Xử lý và Cơ Sở Hạ
Tầng hiện tại đang được hoàn thành. Khi Các Cơ
Quan thể hiện tăng trưởng lành mạnh và có bổ sung
thêm liên kết, giá trị nhà ở sẽ tăng cao và các cộng
đồng cũng sẽ phát triển. Chuẩn bị ngay hôm nay để
Cơ Quan sẵn sàng cho tăng trưởng như dự kiến sẽ
cho phép Cơ Quan tăng trưởng thành công trong
tương lai.







Giả sử rằng các cử tri chấp thuận việc phát hành trái phiếu, quá
trình phát hành các trái phiếu đó vẫn còn kéo dài và chịu sự giám sát
đáng kể, bởi cả cơ quan quản lý nhà nước và Hội đồng bầu của
bạn. Quy trình phát hành trái phiếu bao gồmmột số bước và biện
pháp bảo vệ, bao gồm:

Tiền thu được từ trái phiếu chỉ có thể được sử dụng cho các mục
đích trong đề xuất trái phiếu, nước, cống và hệ thống thoát nước.

Kỹ sư quận sẽ xác định các dự án được đề xuất để tài trợ và trình
bày cho hội đồng được bầu của bạn để xem xét và phê duyệt.

Tại một cuộc họp công khai, hội đồng sẽ xem xét và phê duyệt một
bản tóm tắt chi phí được đề xuất cho các dự án và ủy quyền cho kỹ
sư chuẩn bịmột báo cáo ứng dụng trái phiếu. Báo cáo ứng dụng trái
phiếu là một báo cáo toàn diện và chi �ết theo định dạng được quy
định bởi các quy tắc của Ủy ban Chất lượng Môi trường Texas (TC
TCQQ). Quá trình chuẩn bị báo cáo thường mất 2-3 tháng. Cố vấn tài
chính Newport MUD, sẽ xem xét tóm tắt chi phí đề xuất và phân �ch
tác động của thuế suất và báo cáo với hội đồng quản trị.

Sau khi kỹ sư hoàn thành báo cáo ứng dụng trái phiếu, hội đồng
quản trị sẽ xem xét lại tại một cuộc họp công khai và phê duyệt nó
ở dạng cuối cùng và ủy quyền để nộp cho TCEQ.

TCEQ sẽ �ến hành đánh giá kỹ lưỡng báo cáo ứng dụng trái phiếu và
Newport MUD, bao gồm phân �ch kinh tế và kỹ thuật của Newport
MUD và vấn đề trái phiếu được đề xuất. Quá trình này có thểmất
từ 60 ngày đến hơn 6 tháng.

Giả sử rằng mọi thứ đều theo thứ tự, TCEQ sẽ ban hành lệnh phê
duyệt các dự án kỹ thuật và phát hành trái phiếu.

Hội đồng quản trị phải quảng cáo cho các chào giá công khai cho trái

phiếu, và giải thưởng về việc bán trái phiếu sẽ diễn ra tại một cuộc
họp công khai. Cố vấn tài chính sẽ xem xét tất cả các hồ sơ dự thầu
và đưa ra khuyến nghị cho hội đồng quản trị về việc trao giải trái
phiếu. Trái phiếu được trao cho nhà thầu cung cấp chi phí lãi ròng
thấp nhất cho Newport MUD.

Sau khi trái phiếu được bán, luật sư Newport MUD từ sẽ chuẩn bị
một bản sao pháp lý chi �ết về thủ tục tố tụng cho trái phiếu, và
bảng điểm đó được đệ trình lên Tổng chưởng lý để phê duyệt. Thời
gian giữa việc bán trái phiếu và nhận được sự chấp thuận của Tổng
chưởng lý thường là 30 ngày.

Newport MUD không thể đóng cửa việc bán trái phiếu của mình mà

không có ý kiến phê duyệt của Tổng chưởng lý bang Texas.

Trước khi Newport MUD có thể chi �êu số �ền nhận được từ trái

phiếu, các kế hoạch và thông số kỹ thuật cho các dự án phải được
tất cả các cơ quan quản lý có thẩm quyền phê duyệt. Các dự án cơ
sở hạ tầng phải được đấu thầu công khai và trao giải. Kỹ sư sẽ xem
xét tất cả các hồ sơ dự thầu và đưa ra khuyến nghị để trao giải. Tất
cả các dự án được trao bởi Hội đồng quản trị tại các cuộc họp công
cộng.

Trước khi Newport MUD có thểmua cơ sở hạ tầng hiện có, cơ sở
hạ tầng đó phải được TCEQ kiểm tra và Newport MUD phải kiểm
toán các chi phí liên quan đến việc xây dựng các cơ sở đó.

QUY TRÌNH PHÁT HÀNH TIỀN THƯỞNG
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Giá trị nhà trung bình năm 2019 tại Newport MUD (từ Quận Thẩm định Quận Harris)

Người nộp thuế tài sản ở Newport MUD nộp thuế cho các khu vực pháp lý về thuế sau đây:

Thuế suất 2018
Harris County $0.41858
Bệnh viện quận Harris $0.17108
Quận Harris Kiểm soát lũ lụt $0.02877
Phòng Giáo dục Quận Harris $0.00519
Chính quyền cảng Houston $0.01155
Crosby ISD $1.65000
Harris County ESD No. 80 $0.04833
Harris County ESD No. 5 $0.01991
Newport MUD $0.59000
Tổng thuế suất $2.94341

Newport MUD
$181,146
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Hiện hành 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Toàn bộ
Phát hành trái phiếu theo kế hoạch cải thiện vốn $2,905,000 $10,025,000 $2,345,000 $5,655,000 $35,080,000 $2,640,000 $2,570,000 $2,080,000 $2,235,000 $2,220,000 $77,670,000

Thuế suất dịch vụ nợ $0.28

Thuế suất bổ sung $0.090 $0.023 $0.076 $0.017 $0.037 $0.226 $0.017 $0.016 $0.013 $0.014 $0.014 $0.543

Số lượng kết nối 6,201

Giá trị nhà trung bình $181,146

Thêm $ trên hóa đơn thuế $162.95 $42.26 $138.08 $30.04 $66.88 $408.71 $30.61 $29.65 $23.87 $25.65 $25.48 $984.18

TÍCH LŨY $162.95 $205.21 $343.29 $373.33 $440.21 $848.92 $879.53 $909.18 $933.05 $958.70 $984.18

Thêm $ khi tăng phí thoát nước $1,359.10 $398.20 $1,374.17 $321.44 $775.16 $4,808.58 $361.88 $352.28 $285.12 $306.36 $304.31 $10,646.59

TÍCH LŨY $1,359.10 $1,757.30 $3,131.47 $3,452.91 $4,228.07 $9,036.65 $9,398.52 $9,750.81 $10,035.92 $10,342.28 $10,646.59

Newport MUD

Thay đổi chi phí mỗi năm Chi phí tích lũy theo thời gian

Thông �n dưới đây dựa trên quy mô phát hành trái phiếu ước �nh, lãi suất ước �nh, giá trị dự kiến và thời gian dự kiến. Nếu bất
kỳ ước �nh hoặc dự đoán nào thay đổi, thuế suất có thể thay đổi. Lãi suất ước �nh 4%
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