
Tiêu đề: Đài Thọ Hoạt Động Tu Bổ Cơ Quan: Bán Trái Phiếu so với  Lập Hóa Đơn Trực Tiếp  

 

Cơ Quan Dịch Vụ Tiện Ích Thành Phố Newport (Newport MUD) chịu trách nhiệm cung cấp cơ 

sở hạ tầng cấp nước và thoát nước vệ sinh trong gần 50 năm qua.  Trong thời gian đó, cộng 

đồng mà Cơ Quan phục vụ đã phát triển và mở rộng thành cộng đồng với hơn 3832 căn nhà 

nằm trong diện tích rộng khoảng 2,350 mẫu của Newport.  

 

Vào ngày 5 tháng Mười một, các cư dân Cơ Quan sẽ được đề nghị bỏ phiếu trong một cuộc 

bầu cử nhằm xác định MUD có được phép phát hành các trái phiếu theo nhiều đợt, qua thời 

gian, để đài thọ công việc bảo trì, tu bổ và nâng cấp các phần cơ sở hạ tầng Cấp Nước, Thoát 

Nước, và Cống Rãnh Thoát Nước (WS&D) của MUD vì đã cũ hay không.  

 

Cơ sở hạ tầng WS&D đã cũ 

 
Vì cơ sở hạ tầng WS&D của MUD đã cũ, nên cần phải tiến hành bảo trì, cải tạo, và đôi khi cả 

thay thế trong quá trình sử dụng. Để phục vụ cộng đồng chu đáo, MUD cần bảo trì, sửa chữa, 

và thay thế cơ sở hạ tầng.   

 

MUD dự định tu bổ và sửa chữa cơ sở hạ tầng của cơ quan để bảo đảm tuân thủ các tiêu 

chuẩn của Ủy Ban Quản Lý Chất Lượng Môi Trường Texas (TCEQ), đồng thời cải tiến cơ sở 

hạ tầng đã cũ với các nguyên vật liệu và phương thức hoạt động hiện đại.  Newport MUD phải 

mở rộng các cơ sở vật chất của trạm xử lý nước lộ thiên của cơ quan nhằm đáp ứng quy định 

bắt buộc của Harris-Galveston Subsidence District.  

 

Các dự án cũng bao gồm mở rộng công suất hoạt động tại trạm xử lý nước thải của chúng tôi, 

và thay thế các đường ống và trụ van chữa cháy được mã kẽm trên toàn Cơ Quan vì chúng đã 

cũ và đang xuống cấp.  Cơ Quan cũng cần sửa chữa và nâng cấp hệ thống thoát nước vệ sinh 

của cộng đồng cũng như một số dự án bảo trì quy mô nhỏ hơn trong 10 năm tới.  

 

Cấp Vốn bằng Trái Phiếu so với "Làm Đến Đâu Trả Đến Đó" bằng Tiền 

Mặt 
 

Trước khi bắt đầu quy trình đấu thầu một dự án kỹ thuật (trước thời điểm khởi đầu rất lâu), 

ngân quỹ phải "có sẵn trong ngân hàng", có nghĩa là có sẵn ngân quỹ cho từng giai đoạn dự 

án.  Hai lựa chọn cấp vốn chính hiện có sẵn cho MUD là:  

1. dàn trải chi phí của các dự án theo thời gian thông qua phát hành trái phiếu; hoặc   

2. chi trả cho các dự án bằng tiền mặt theo phương thức "làm đến đâu trả đến đó", nếu 

vậy sẽ cần phải tăng lệ phí dịch vụ cấp nước và thoát nước.   

 

Các dự án ghi trên phải được thực hiện để duy trì hoạt động của cơ sở hạ tầng của Cơ Quan, 

vì vậy lựa chọn mà các cư tri sẽ bỏ phiếu quyết định trong một cuộc bầu cử cho phép phát 

hành trái phiếu là cách thức đài thọ cho các dự án này, chứ không phải là các dự án sẽ được 



xúc tiến hay không.  Các dự án này là cần thiết để cung cấp nước cho cư dân, và nếu không có 

trái phiếu thì chỉ có thể đài thọ cho các dự án này bằng cách tăng giá dịch vụ nước.  

 

Cho phép phát hành trái phiếu rất giống như định mức tín dụng; quý vị chỉ trả lệ phí cho 

những gì quý vị sử dụng, và quý vị chỉ sử dụng khi cần.  Việc một Cơ Quan có thể cho phép 

phát hành trais phiếu giúp họ đài thọ cho các dự án dài hạn chi phí cao mà không phải liên tục 

tăng giá dịch vụ nước hoặc tổ chức các cuộc bầu cử về mức thuế tăng cao hơn mức cử tri cho 

phép để tăng mức thuế hoạt động và bảo trì (M&O).  

 

Ví dụ 

Đài thọ khoảng 10 triệu Mỹ kim thông qua trái phiếu có nghĩa là các mức tăng nhỏ đối với thuế 

giá trị tài sản hàng năm (bất động sản); một đợt phát hành có quy mô có nghĩa là mức tăng 

thuế hàng năm đối với một căn nhà trung bình sẽ là khoảng $140 một năm (khoảng $13 một 

tháng) và sẽ hoàn trả trong 20-30 năm bằng thuế bất động sản để trả nợ.   

 

Cùng một số tiền đó (khoảng 10 triệu Mỹ kim), nếu trả bằng lệ phí dịch vụ nước, có nghĩa là các 

mức tăng khoảng $135 một tháng đối với hóa đơn dịch vụ nước của quý vị, và sẽ cần phải thu 

toàn bộ trước khi bắt đầu quy trình đấu thầu dự án.   

 

Tác Động đối với Tổng Mức Thuế Suất của MUD  
 

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 $10-$12M trong vòng hai năm đầu tiên (2020-2021), từ đó 

khiến mức thuế trả nợ chỉ tăng thêm chút ít, khoảng $0.075-$0.093 để thanh toán số tiền nợ đó 

(không tính đến các nhu cầu sửa chữa hoặc trường hợp khẩn cấp). Việc phát hành thêm trái 

phiếu sẽ diễn ra định kỳ cho đến hết năm 2030, như dự báo trong Kế Hoạch Cải Tiến Cơ Sở 

Hạ Tầng Căn Bản, và trong những năm có thể tăng thuế bất động sản.  

 

Xin nhắc lại là, như trong ví dụ ở trên, cùng một nguồn ngân quỹ ban đầu nếu được trả bằng lệ 

phí dịch vụ nước thì sẽ cần phải tăng $135-$168 một tháng cho mỗi hóa đơn dịch vụ nước 

trung bình và cần phải thu đủ ngân khoản trước khi bắt đầu quy trình đấu thầu.   

 

Để tìm hiểu thêm thông tin về các ảnh hưởng về thuế và giá dịch vụ nước, các cư dân 

nên tham dự buổi tọa đàm công khai dự kiến diễn ra vào ngày 16 tháng Mười. 

 

Các cư dân nên tự tìm hiểu về cuộc bầu cử trái phiếu và liên lạc với Cơ Quan nếu cần giải 

thích rõ thêm bằng cách điền mẫu đơn liên lạc Contact Us trên website của Cơ Quan.   

 

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


Quý vị có thấy bài viết này cung cấp thông tin hữu ích không?  Giúp cập nhật tin tức cho khu 

phố của quý vị bằng cách chia sẻ bài viết này và tài liệu FAQ (Các Thắc Mắc Thường Gặp) lên 

mạng truyền thông xã hội.    

 

 


