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TÀI LIỆU THÔNG TIN HƯỚNG DẪN CỬ TRI 

 

KHU HỌC CHÁNH ĐỘC LẬP TOMBALL - KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ A 

 

 

 

[  ] THUẬN 

 

 

 

[  ] CHỐNG 

 

 

 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU NHÀ TRƯỜNG TRỊ GIÁ 

$466,640,000 ĐỂ XÂY DỰNG, MUA LẠI, CẢI TIẾN, MỞ RỘNG, 

TĂNG CƯỜNG VÀ TRANG BỊ CHO CÁC TÒA NHÀ TRƯỜNG 

HỌC TRONG HỌC KHU, MUA CÁC ĐỊA ĐIỂM CẦN THIẾT CHO 

CÁC TÒA NHÀ TRƯỜNG HỌC, VIỆC MUA CÁC XE BUÝT HỌC 

ĐƯỜNG MỚI VÀ CẢI TIẾN CÁC XE BUÝT TRƯỜNG HỌC BẰNG 

CÁC THIẾT BỊ KHẨN CẤP, AN TOÀN VÀ AN NINH, VÀ VIỆC 

ĐÁNH THUẾ VÀ THIẾT LẬP ĐIỀU KHOẢN THUẾ ĐỦ ĐỂ 

THANH TOÁN VỐN VÀ LÃI SUẤT TRÁI PHIẾU VÀ CHI PHÍ 

CỦA BẤT KỲ THỎA THUẬN TÍN DỤNG NÀO.  ĐÂY LÀ MỨC 

TĂNG THUẾ BẤT ĐỘNG SẢN. BẮT BUỘC NÊU RÕ ĐỐI VỚI 

CÁC KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ TRÁI PHIẾU CỦA KHU HỌC CHÁNH 

THEO QUI ĐỊNH CỦA MỤC 45.003, BỘ LUẬT GIÁO DỤC 

TEXAS.   

  
 

1. Số tiền gốc của các công trái nợ sẽ được phép phát hành là $466,640,000 

2. Số tiền lãi ước tính của các công trái nợ sẽ được phép phát hành là $296,256,012 

3. Số tiền gốc và lãi kết hợp ước tính cần phải trả đúng hạn và toàn bộ 

cho các công trái nợ sẽ được phát hành 
$762,896,012 

4. Số tiền gốc của tất cả các nghĩa vụ nợ chưa trả của Học Khu* $564,985,000 

5. Ước tính số tiền lãi còn lại của tất cả các nghĩa vụ nợ chưa trả của Học 

Khu* 
$286,098,109 

6. Số tiền gốc và lãi kết hợp ước tính cần phải trả đúng hạn và toàn bộ 

cho tất cả các nghĩa vụ nợ chưa trả của Học Khu 
$851,083,109 

7. Ước tính mức tăng thuế hàng năm tối đa thực tế sẽ được áp dụng đối 

với một cư gia nơi chủ sở hữu cư ngụ trong Học Khu có giá trị được 

định giá là $100,000 để hoàn trả các nghĩa vụ nợ sẽ được phép phát 

hành, nếu được phê chuẩn, dựa trên các giả thiết do cấp quản lý của 

Học Khu đưa ra  

$9.00 

8. Các thông tin khác mà Học Khu xem xét liên quan hoặc cần thiết để 

giải thích các thông tin cung cấp trước đó  

Tìm đọc các giải 

thiết chính được 

liệt kê dưới đây. 

* Tính đến ngày thông qua Lệnh Tổ Chức Cuộc Bầu Cử Trái Phiếu này của Học Khu.   
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Các giả thiết chính cho nội dung trình bày ở trên, bao gồm bản kê khai 7:   

 

(1) Phân bổ theo giả định đối với các nghĩa vụ nợ của Học Khu, bao gồm các nghĩa vụ nợ chưa thanh toán và các nghĩa vụ nợ 

được đề xuất: 
  Kế Hoạch Đề Nghị A - Ước Tính Các Yêu Cầu Trả Nợ  

  Thêm: Các Kỳ Trái Phiếu 2022*  Thêm: Các Kỳ Trái Phiếu 2023* Thêm: Các Kỳ Trái Phiếu 2024*  

Kết Thúc 

Năm Tài 

Khóa 

Các Yêu Cầu Trả 

Nợ Hiện Tại Vốn Gốc * Lãi suất (a) Vốn Gốc * Lãi suất (b) Vốn Gốc * Lãi suất (c) 

Tổng Ước Tính 

Các Yêu Cầu Trả 

Nợ 

2022 $43,322,117 - $1,840,041 - - - - $45,162,158 

2023 45,969,380 $1,348,385 4,921,483 - $2,410,033 - - 54,649,281 

2024 40,838,385 1,566,265 4,874,120 $608,418 6,463,308 - $2,244,407 56,594,902 

2025 41,540,825 1,146,950 4,830,030 505,645 6,442,420 $505,645 6,019,004 60,990,519 

2026 41,543,328 1,422,382 4,788,279 764,633 6,418,602 719,413 5,992,972 61,649,609 

2027 41,541,475 2,137,684 4,730,428 2,388,451 6,359,482 1,212,725 5,951,914 64,322,158 

2028 41,542,650 2,795,433 4,650,265 2,696,771 6,264,134 3,037,978 5,861,586 66,848,817 

2029 41,541,950 2,885,874 4,557,943 2,803,655 6461,001 3,588,843 5,720,766 67,260,032 

2030 41,541,600 2,984,536 4,462,549 2,906,428 6,053,937 3,745,058 5,564,921 67,259,029 

2031 41,541,613 3,083,198 4,363,949 3,017,423 5,942,865 3,909,495 5,402,262 67,260,804 

2032 41,540,375 3,185,972 4,262,075 3,132,529 5,827,553 4,078,044 5,232,527 67,259,074 

2033 41,544,350 3,284,634 4,156,927 3,255,857 5,707,771 4,254,814 5,055,453 67,259,806 

2034 40,043,888 4,649,463 4,027,998 3,379,185 5,583,364 4,439,805 4,870,693 66,994,396 

2035 31,248,300 7,572,335 3,829,394 8,102,645 5,368,079 4,633,019 4,677,895 65,431,668 

2036 31,247,350 7,823,102 3,579,218 8,410,965 5,058,449 4,834,455 4,476,711 65,430,250 

2037 31,247,400 8,082,090 3,320,759 8,731,617 4,737,026 5,044,112 4,266,792 65,429,796 

2038 31,247,400 8,349,301 3,053,749 9,064,603 4,403,347 5,261,992 4,047,787 65,428,178 

2039 31,245,600 8,628,844 2,777,854 9,409,921 4,056,949 5,492,204 3,819,260 65,430,633 

2040 31,246,075 8,912,498 2,492,807 9,767,572 3,697,371 5,730,638 3,580,775 65,427,737 

2041 31,248,200 9,204,375 2,198,408 10,145,778 3,323,996 5,977,294 3,331,982 65,430,031 

2042 31,247,575 9,508,583 1,894,322 10,532,205 2,936,284 6,240,393 3,072,356 65,431,719 

2043 31,156,775 9,899,122 1,578,947 10,935,076 2,533,772 6,507,604 2,801,461 65,412,757 

2044 19,297,100 10,384,212 1,249,343 11,613,380 2,110,989 9,163,265 2,468,455 56,286,743 

2045 6,599,400 10,725,419 906,311 11,971,031 1,668,781 9,590,802 2,069,931 43,531,675 

2046 - 11,078,959 551,990 12,386,235 1,212,082 9,981,340 1,654,023 36,864,630 

2047 - 11,444,832 185,979 12,863,103 738,657 10,412,988 1,220,643 36,866,202 

2048 - - - 13,265,974 248,737 10,865,191 768,482 25,148,384 

2049 __________- __________- _________- __________- __________-   12,649,335        268,798 12,918,133 

Total $851,083,109 $152,104,447 $84,085,167 $172,659,102 $111,728,990 S141,876,451 $100,441,856 $1,613,979,121 

* Sơ bộ có thể thay đổi. 

(a) Lãi suất ước tính ở mức 3.25, chỉ được đưa ra để minh họa.. 

(b) Lãi suất ước tính ở mức 3.75, chỉ được đưa ra để minh họa. 

(c) Lãi suất ước tính ở mức 4.25, chỉ được đưa ra để minh họa. 
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(2) Học Khu đã giả thiết rằng giá trị được định giá phải đóng thuế trong phạm vi Học Khu 

sẽ tăng với mức trung bình là 5.11% trong chín năm tới, và sau đó sẽ không đổi trong thời gian 

còn lại của chương trình trái phiếu.   

 

(3) Học Khu đã giả thiết rằng các trái phiếu sẽ chịu lãi ở mức ước tính là 3.25% cho các 

trái phiếu được phát hành trong năm 2022, 3.75% cho các trái phiếu được phát hành trong năm 

2023, và mức 4.25% cho các trái phiếu được phát hành trong năm 2024. 

 

(4) Nếu các giả thiết ở trên là đúng, Học Khu dự kiến sẽ cần phải tăng mức thuế suất lên 

1.20 xu nữa để trả nợ cho các trái phiếu được phát hành chiếu theo Kế Hoạch Đề Nghị được nêu 

trong Tài Liệu Thông Tin dành cho Cử Tri này ("Kế Hoạch Đề Nghị")  Do đó, ước tính mức tăng 

thuế hàng năm tối đa áp dụng cho một cư gia nơi chủ sở hữu cư ngụ để hoàn trả các nghĩa vụ trả 

nợ này, nếu được phê chuẩn, dự kiến sẽ là $9.00.  Mục 45.003, Bộ Luật Giáo Dục Texas quy định 

phải nêu rõ câu sau đây trên lá phiếu cho tất cả các kế hoạch đề nghị trái phiếu của khu học chánh: 

"ĐÂY LÀ MỨC TĂNG THUẾ BẤT ĐỘNG SẢN", bất kể dự kiến tác động lên mức thuế ra sao.  

 

(5) Theo yêu cầu của Mục 1251.052, Bộ luật Chính Quyền Texas, Tài liệu Thông tin về 

Cử tri này đã được chuẩn bị cho Kế Hoạch Đề Nghị, đang được đệ trình cho cử tri theo Lệnh Yêu 

Cầu Tổ Chức Cuộc Bầu cử Trái phiếu Xây Dựng Nhà Trường (“Lệnh Bầu cử Trái phiếu”).  Ngoài 

Kế Hoạch Đề Nghị này, một hoặc nhiều kế hoạch đề nghị khác sẽ được gửi đến cử tri theo Lệnh 

Yêu Cầu Tổ Chức Cuộc Bầu cử Trái phiếu (Tụ chung, Kế Hoạch Đề Nghị này và (các) đề xuất 

khác ở đây được gọi là “Các Kế Hoạch Đề Nghị”).  Học khu dự kiến sẽ cần phải tăng thuế suất lên 

1.75 xu nữa để trả các món nợ được ủy quyền theo các Kế Hoạch Đề Nghị, nếu tất cả các Kế 

Hoạch Đề Nghị được chấp thuận, dựa trên các giả định được đưa ra bởi cơ quan quản lý của Học 

khu đối với mỗi phần tài liệu thông tin cử tri tương ứng được chuẩn bị cho mỗi Kế Hoạch Đề Nghị.  

Uớc tính mức tăng thuế hàng năm tối đa có thể được áp dụng cho một cư gia nơi chủ sở hữu cư 

ngụ để hoàn trả các nghĩa vụ trả nợ này, nếu được phê chuẩn, trong Học khu với giá trị được thẩm 

định là 100000 Mỹ kim, dự kiến sẽ là $13.13. 

  

(6) Giả thiết về chương trình Miễn Giảm Thuế Nhà Đất của tiểu bang trị Giá $25,000   

 

(7) Giả thiết về nhà không đủ điều kiện để được miễn trừ theo phong cách riêng, bao gồm, 

nhưng không giới hạn ở, miễn giảm thuế nhà đất theo quy định của tiểu bang (a) $10,000 cho 

người già và người tàn tật (trong đó các khoản thanh toán thuế được giới hạn dựa trên số tiền nộp 

thuế của chủ nhà trong năm được miễn trừ), và (b) miễn giảm thuế nhà đất cho các cựu chiến binh 

tàn tật và gia đình của họ, vợ/ chồng còn sống của các thành viên của các dịch vụ vũ trang thiệt 

mạng ở chiến trường và vợ/chồng còn sống của những nhân viên tuyến đầu bị giết hoặc bị thương 

trong khi thi hành công vụ.   

 

(8) Giả thiết về Khoản Bảo Đảm Quỹ Học Đường Thường Trực cho các nghĩa vụ nợ được 

đề xuất.  

 

Các ước tính trong Tài Liệu Thông Tin dành cho Cử Tri này là (i) dựa trên một số giả thiết (trong 

đó bao gồm các giả thiết chính được liệt kê ở trên và các giả thiết về các điều kiện kinh tế và thị 

trường hiện hành vào (các) thời điểm phát hành trái phiếu) và dựa trên các dự báo của cố vấn tài 

chánh của Học Khu, (ii) có thể thay đổi trong phạm vi các dữ kiện thực tế, tình hình và điều kiện 
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hiện hành vào thời điểm phát hành trái phiếu khác với các giả thiết và dự báo, (iii) được đưa ra với 

mục đích duy nhất là để tuân thủ các quy định của Mục 1251.052, Bộ Luật Chính Quyền Texas, 

chứ không phải cho bất kỳ mục đích nào khác, mà không bảo đảm rằng các dự báo đó sẽ thành 

hiện thực, và (iv) không có ý định (và không thể hiện rõ ràng là) sẽ tạo thành giao kèo với các cử 

tri hoặc giới hạn thẩm quyền của Ban Quản Trị về việc phát hành trái phiếu theo Các Kế Hoạch 

Đề Nghị được đệ trình trong Lệnh Yêu Cầu Tổ Chức Cuộc Bầu Cử Trái Phiếu này của Học Khu.   
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KHU HỌC CHÁNH ĐỘC LẬP TOMBALL - KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ B 

 

 

 

[  ] THUẬN 

 

 

 

[  ] CHỐNG 

 

 

 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU NHÀ TRƯỜNG TRỊ GIÁ 

$27,820,000 ĐỂ THIẾT KẾ, XÂY DỰNG, SỬA CHỮA, PHỤC HỒI, 

ĐỔI MỚI, MỞ RỘNG, CẢI TIẾN VÀ NÂNG CẤP HỆ THỐNG 

CÔNG NGHỆ MỚI, CÔNG NGHỆ HẠ TẦNG VÀ CÔNG NGHỆ 

XÂY DỰNG, VÀ VIỆC ĐÁNH THUẾ VÀ THIẾT LẬP ĐIỀU 

KHOẢN THUẾ ĐỦ ĐỂ THANH TOÁN VỐN VÀ LÃI SUẤT TRÁI 

PHIẾU VÀ CHI PHÍ CỦA BẤT KỲ THỎA THUẬN TÍN DỤNG 

NÀO.  ĐÂY LÀ MỨC TĂNG THUẾ BẤT ĐỘNG SẢN. BẮT BUỘC 

NÊU RÕ ĐỐI VỚI CÁC KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ TRÁI PHIẾU CỦA 

KHU HỌC CHÁNH THEO QUI ĐỊNH CỦA MỤC 45.003, BỘ LUẬT 

GIÁO DỤC TEXAS. 

  
 

9. Số tiền gốc của các công trái nợ sẽ được phép phát hành là $27,820,000 

10. Số tiền lãi ước tính của các công trái nợ sẽ được phép phát hành là $17,662,100 

11. Số tiền gốc và lãi kết hợp ước tính cần phải trả đúng hạn và toàn bộ 

cho các công trái nợ sẽ được phát hành 
$45,482,100 

12. Số tiền gốc của tất cả các nghĩa vụ nợ chưa trả của Học Khu* $564,985,000 

13. Ước tính số tiền lãi còn lại của tất cả các nghĩa vụ nợ chưa trả của Học 

Khu* 
$286,098,109 

14. Số tiền gốc và lãi kết hợp ước tính cần phải trả đúng hạn và toàn bộ 

cho tất cả các nghĩa vụ nợ chưa trả của Học Khu 
$851,083,109 

15. Ước tính mức tăng thuế hàng năm tối đa thực tế sẽ được áp dụng đối 

với một cư gia nơi chủ sở hữu cư ngụ trong Học Khu có giá trị được 

định giá là $100,000 để hoàn trả các nghĩa vụ nợ sẽ được phép phát 

hành, nếu được phê chuẩn, dựa trên các giả thiết do cấp quản lý của 

Học Khu đưa ra  

$0.00 

16. Các thông tin khác mà Học Khu xem xét liên quan hoặc cần thiết để 

giải thích các thông tin cung cấp trước đó  

Tìm đọc các giải 

thiết chính được 

liệt kê dưới đây. 

* Tính đến ngày thông qua Lệnh Tổ Chức Cuộc Bầu Cử Trái Phiếu này của Học Khu.   
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Các giả thiết chính cho nội dung trình bày ở trên, bao gồm bản kê khai 7:   

 

(1) Phân bổ theo giả định đối với các nghĩa vụ nợ của Học Khu, bao gồm các nghĩa vụ nợ chưa thanh toán và các nghĩa vụ nợ 

được đề xuất: 
  Kế Hoạch Đề Nghị B - Ước Tính Các Yêu Cầu Trả Nợ  

  Thêm: Các Kỳ Trái Phiếu 2022*  Thêm: Các Kỳ Trái Phiếu 2023* Thêm: Các Kỳ Trái Phiếu 2024*  

Kết Thúc 

Năm Tài 

Khóa 

Các Yêu Cầu Trả 

Nợ Hiện Tại Vốn Gốc * Lãi suất (a) Vốn Gốc * Lãi suất (b) Vốn Gốc * Lãi suất (c) 

Tổng Ước Tính 

Các Yêu Cầu Trả 

Nợ 

2022 $43,322,117 - $109,699 - - - - $43,431,816 

2023 45,969,380 $80,388 293,407 - $143,681 - - 46,343,175 

2024 40,838,385 93,377 290,584 $36,272 385,328 - $133,806 41,356,152 

2025 41,540,825 68,378 287,955 30,145 384,082 $30,145 358,839 42,286,144 

2026 41,543,328 84,799 285,466 45,586 382,662 42,890 357,287 42,313,770 

2027 41,541,475 127,444 282,017 142,394 379,138 72,300 354,839 42,378,075 

2028 41,542,650 166,657 277,238 160,775 373,453 181,117 349,454 42,517,117 

2029 41,541,950 172,049 271,734 167,147 367,305 213,959 341,059 42,540,751 

2030 41,541,600 177,931 266,047 173,275 360,922 223,272 331,768 42,540,618 

2031 41,541,613 183,813 260,169 179,892 354,300 233,075 322,070 42,540,740 

2032 41,540,375 189,940 254,095 186,754 347,425 243,124 311,951 42,539,485 

2033 41,544,350 195,822 247,826 194,107 340,284 253,662 301,394 42,543,055 

2034 40,043,888 277,190 240,140 201,459 332,867 264,691 290,379 41,116,288 

2035 31,248,300 451,445 228,300 483,061 320,033 276,210 278,885 32,483,140 

2036 31,247,350 466,395 213,385 501,442 301,573 288,219 266,891 32,482,240 

2037 31,247,400 481,836 197,976 520,559 282,411 300,718 254,376 32,482,306 

2038 31,247,400 497,766 182,057 540,411 262,517 313,708 241,320 32,482,251 

2039 31,245,600 514,432 165,609 560,998 241,866 327,433 227,695 32,480,769 

2040 31,246,075 531,343 148,615 582,320 220,429 341,647 213,478 32,481,158 

2041 31,248,200 548,744 131,064 604,868 198,169 356,352 198,645 32,483,005 

2042 31,247,575 566,880 112,935 627,906 175,054 372,038 183,167 32,482,595 

2043 31,156,775 590,163 94,133 651,924 151,058 387,968 167,017 32,396,056 

2044 19,297,100 619,083 74,483 692,363 125,852 546,293 147,164 20,684,122 

2045 6,599,400 639,425 54,032 713,685 99,489 571,781 123,405 7,988,043 

2046 - 660,502 32,908 738,439 72,262 595,064 98,609 1,387,084 

2047 - 682,314 11,088 766,869 44,037 620,798 72,772 1,386,972 

2048 - - - 790,887 14,829 647,758 45,815 693,573 

2049 __________- _______- ________- _________- ________-     754,124       16,025        770,149 

Total $851,083,109 $9,068,116 $5,012,964 $10,293,537 $6,661,025 $8,458,347 $5,988,112 $879,610,647 

* Sơ bộ có thể thay đổi. 

(a) Lãi suất ước tính ở mức 3.25, chỉ được đưa ra để minh họa.. 

(b) Lãi suất ước tính ở mức 3.75, chỉ được đưa ra để minh họa. 

(c) Lãi suất ước tính ở mức 4.25, chỉ được đưa ra để minh họa. 



 

 4159-9687-7361.2 

 

 (2) Học Khu đã giả thiết rằng giá trị được định giá phải đóng thuế trong phạm vi Học Khu 

sẽ tăng với mức trung bình là 5.11% trong chín năm tới, và sau đó sẽ không đổi trong thời gian 

còn lại của chương trình trái phiếu.   

 

(3) Học Khu đã giả thiết rằng các trái phiếu sẽ chịu lãi ở mức ước tính là 3.25% cho các 

trái phiếu được phát hành trong năm 2022, 3.75% cho các trái phiếu được phát hành trong năm 

2023, và mức 4.25% cho các trái phiếu được phát hành trong năm 2024. 

 

(4) Nếu các giả thiết ở trên là đúng, Học Khu dự kiến sẽ không cần phải tăng mức thuế suất 

để trả nợ cho các trái phiếu được phát hành chiếu theo Kế Hoạch Đề Nghị được nêu trong Tài Liệu 

Thông Tin dành cho Cử Tri này ("Kế Hoạch Đề Nghị")  Do đó, ước tính mức tăng thuế hàng năm 

tối đa áp dụng cho một cư gia nơi chủ sở hữu cư ngụ để hoàn trả các nghĩa vụ trả nợ này, nếu được 

phê chuẩn, dự kiến sẽ là $0.00.  Tuy nhiên, Mục 45.003, Bộ Luật Giáo Dục Texas quy định phải 

nêu rõ câu sau đây trên lá phiếu cho tất cả các kế hoạch đề nghị trái phiếu của khu học chánh: 

"ĐÂY LÀ MỨC TĂNG THUẾ BẤT ĐỘNG SẢN", bất kể dự kiến tác động lên mức thuế ra sao. 

Một lần nữa và như đã nêu trước đây, Học khu dự kiến sẽ không tăng thuế suất liên quan đến đề 

xuất hoặc chương trình trái phiếu này. 

 

(5) Theo yêu cầu của Mục 1251.052, Bộ luật Chính Quyền Texas, Tài liệu Thông tin về 

Cử tri này đã được chuẩn bị cho Kế Hoạch Đề Nghị, đang được đệ trình cho cử tri theo Lệnh Yêu 

Cầu Tổ Chức Cuộc Bầu cử Trái phiếu Xây Dựng Nhà Trường (“Lệnh Bầu cử Trái phiếu”).  Ngoài 

Kế Hoạch Đề Nghị này, một hoặc nhiều kế hoạch đề nghị khác sẽ được gửi đến cử tri theo Lệnh 

Yêu Cầu Tổ Chức Cuộc Bầu cử Trái phiếu (Tụ chung, Kế Hoạch Đề Nghị này và (các) đề xuất 

khác ở đây được gọi là “Các Kế Hoạch Đề Nghị”).  Học khu dự kiến sẽ cần phải tăng thuế suất lên 

1.75 xu nữa để trả các món nợ được ủy quyền theo các Kế Hoạch Đề Nghị, nếu tất cả các Kế 

Hoạch Đề Nghị được chấp thuận, dựa trên các giả định được đưa ra bởi cơ quan quản lý của Học 

khu đối với mỗi phần tài liệu thông tin cử tri tương ứng được chuẩn bị cho mỗi Kế Hoạch Đề Nghị.  

Uớc tính mức tăng thuế hàng năm tối đa có thể được áp dụng cho một cư gia nơi chủ sở hữu cư 

ngụ để hoàn trả các nghĩa vụ trả nợ này, nếu được phê chuẩn, trong Học khu với giá trị được thẩm 

định là 100000 Mỹ kim, dự kiến sẽ là $13.13. 

 

(6) Giả thiết về chương trình Miễn Giảm Thuế Nhà Đất của tiểu bang trị Giá $25,000   

 

(7) Giả thiết về nhà không đủ điều kiện để được miễn trừ theo phong cách riêng, bao gồm, 

nhưng không giới hạn ở, miễn giảm thuế nhà đất theo quy định của tiểu bang (a) $10,000 cho 

người già và người tàn tật (trong đó các khoản thanh toán thuế được giới hạn dựa trên số tiền nộp 

thuế của chủ nhà trong năm được miễn trừ), và (b) miễn giảm thuế nhà đất cho các cựu chiến binh 

tàn tật và gia đình của họ, vợ/ chồng còn sống của các thành viên của các dịch vụ vũ trang thiệt 

mạng ở chiến trường và vợ/chồng còn sống của những nhân viên tuyến đầu bị giết hoặc bị thương 

trong khi thi hành công vụ.   

 

(8) Giả thiết về Khoản Bảo Đảm Quỹ Học Đường Thường Trực cho các nghĩa vụ nợ được 

đề xuất.  

 

Các ước tính trong Tài Liệu Thông Tin dành cho Cử Tri này là (i) dựa trên một số giả thiết (trong 

đó bao gồm các giả thiết chính được liệt kê ở trên và các giả thiết về các điều kiện kinh tế và thị 
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trường hiện hành vào (các) thời điểm phát hành trái phiếu) và dựa trên các dự báo của cố vấn tài 

chánh của Học Khu, (ii) có thể thay đổi trong phạm vi các dữ kiện thực tế, tình hình và điều kiện 

hiện hành vào thời điểm phát hành trái phiếu khác với các giả thiết và dự báo, (iii) được đưa ra với 

mục đích duy nhất là để tuân thủ các quy định của Mục 1251.052, Bộ Luật Chính Quyền Texas, 

chứ không phải cho bất kỳ mục đích nào khác, mà không bảo đảm rằng các dự báo đó sẽ thành 

hiện thực, và (iv) không có ý định (và không thể hiện rõ ràng là) sẽ tạo thành giao kèo với các cử 

tri hoặc giới hạn thẩm quyền của Ban Quản Trị về việc phát hành trái phiếu theo Các Kế Hoạch 

Đề Nghị được đệ trình trong Lệnh Yêu Cầu Tổ Chức Cuộc Bầu Cử Trái Phiếu này của Học Khu.   
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KHU HỌC CHÁNH ĐỘC LẬP TOMBALL - KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ C 

 

 

 

[  ] THUẬN 

 

 

 

[  ] CHỐNG 

 

 

 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU NHÀ TRƯỜNG TRỊ GIÁ 

$8,100,000 ĐỂ THIẾT KẾ, XÂY DỰNG, MUA LẠI, KHÔI PHỤC, 

TU BỔ, MỞ RỘNG, CẢI TIẾN, TRANG BỊ, SỬA CHỮA VÀ THAY 

THẾ CÁC CƠ SỞ VẬT CHẤT SÂN VẬN ĐỘNG THỂ THAO 

TRONG HỌC KHU, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN VỚI 

CÔNG VIỆC LÀM MÀN LƯỚI HỖ TRỢ AN TOÀN, GHẾ NGỒI VÀ 

CÁC KẾT CẤU LIÊN QUAN, VÀ VIỆC ĐÁNH THUẾ VÀ THIẾT 

LẬP ĐIỀU KHOẢN THUẾ ĐỦ ĐỂ THANH TOÁN VỐN VÀ LÃI 

SUẤT TRÁI PHIẾU VÀ CHI PHÍ CỦA BẤT KỲ THỎA THUẬN 

TÍN DỤNG NÀO.  ĐÂY LÀ MỨC TĂNG THUẾ BẤT ĐỘNG SẢN. 

BẮT BUỘC NÊU RÕ ĐỐI VỚI CÁC KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ TRÁI 

PHIẾU CỦA KHU HỌC CHÁNH THEO QUI ĐỊNH CỦA MỤC 

45.003, BỘ LUẬT GIÁO DỤC TEXAS. 

  
 

17. Số tiền gốc của các công trái nợ sẽ được phép phát hành là $8,100,000 

18. Số tiền lãi ước tính của các công trái nợ sẽ được phép phát hành là $5,142,452 

19. Số tiền gốc và lãi kết hợp ước tính cần phải trả đúng hạn và toàn bộ 

cho các công trái nợ sẽ được phát hành 
$13,242,452 

20. Số tiền gốc của tất cả các nghĩa vụ nợ chưa trả của Học Khu* $564,985,000 

21. Ước tính số tiền lãi còn lại của tất cả các nghĩa vụ nợ chưa trả của Học 

Khu* 
$286,098,109 

22. Số tiền gốc và lãi kết hợp ước tính cần phải trả đúng hạn và toàn bộ 

cho tất cả các nghĩa vụ nợ chưa trả của Học Khu 
$851,083,109 

23. Ước tính mức tăng thuế hàng năm tối đa thực tế sẽ được áp dụng đối 

với một cư gia nơi chủ sở hữu cư ngụ trong Học Khu có giá trị được 

định giá là $100,000 để hoàn trả các nghĩa vụ nợ sẽ được phép phát 

hành, nếu được phê chuẩn, dựa trên các giả thiết do cấp quản lý của 

Học Khu đưa ra  

$0.00 

24. Các thông tin khác mà Học Khu xem xét liên quan hoặc cần thiết để 

giải thích các thông tin cung cấp trước đó  

Tìm đọc các giải 

thiết chính được 

liệt kê dưới đây. 

* Tính đến ngày thông qua Lệnh Tổ Chức Cuộc Bầu Cử Trái Phiếu này của Học Khu.   
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Các giả thiết chính cho nội dung trình bày ở trên, bao gồm bản kê khai 7:   

 

(1) Phân bổ theo giả định đối với các nghĩa vụ nợ của Học Khu, bao gồm các nghĩa vụ nợ chưa thanh toán và các nghĩa vụ nợ 

được đề xuất: 
  Kế Hoạch Đề Nghị C - Ước Tính Các Yêu Cầu Trả Nợ  

  Thêm: Các Kỳ Trái Phiếu 2022*  Thêm: Các Kỳ Trái Phiếu 2023* Thêm: Các Kỳ Trái Phiếu 2024*  

Kết Thúc 

Năm Tài 

Khóa 

Các Yêu Cầu Trả 

Nợ Hiện Tại Vốn Gốc * Lãi suất (a) Vốn Gốc * Lãi suất (b) Vốn Gốc * Lãi suất (c) 

Tổng Ước Tính 

Các Yêu Cầu Trả 

Nợ 

2022 $43,322,117 - $31,940 - - - - $43,354,056 

2023 45,969,380 $23,405 85,428 - $41,834 - - 46,078,213 

2024 40,838,385 27,187 84,606 $10,561 112,191   $38,959 40,989,136 

2025 41,540,825 19,909 83,840 8,777 111,828 $8,777 104,479 41,757,830 

2026 41,543,328 24,690 83,116 13,273 111,415 12,488 104,027 41,767,648 

2027 41,541,475 37,106 82,111 41,459 110,389 21,051 103,314 41,785,057 

2028 41,542,650 48,524 80,720 46,811 108,734 52,734 101,746 41,826,373 

2029 41,541,950 50,093 79,117 48,666 106,943 62,296 99,302 41,832,758 

2030 41,541,600 51,806 77,462 50,450 105,085 65,007 96,597 41,832,471 

2031 41,541,613 53,519 75,750 52,377 103,157 67,862 93,773 41,832,516 

2032 41,540,375 55,303 73,982 54,375 101,155 70,787 90,827 41,831,273 

2033 41,544,350 57,015 72,157 56,516 99,076 73,856 87,753 41,835,130 

2034 40,043,888 80,706 69,919 58,656 96,917 77,067 84,546 40,356,125 

2035 31,248,300 131,442 66,471 140,647 93,180 80,421 81,200 31,607,833 

2036 31,247,350 135,794 62,129 145,999 87,805 83,917 77,707 31,606,897 

2037 31,247,400 140,290 57,642 151,565 82,226 87,556 74,064 31,606,952 

2038 31,247,400 144,928 53,007 157,345 76,434 91,338 70,262 31,606,936 

2039 31,245,600 149,781 48,218 163,339 70,421 95,334 66,295 31,605,229 

2040 31,246,075 154,704 43,270 169,547 64,179 99,473 62,156 31,605,679 

2041 31,248,200 159,771 38,160 176,112 57,698 103,755 57,837 31,607,723 

2042 31,247,575 165,051 32,882 182,819 50,968 108,322 53,330 31,607,160 

2043 31,156,775 171,830 27,408 189,813 43,982 112,960 48,628 31,517,601 

2044 19,297,100 180,251 21,686 201,587 36,643 159,057 42,848 19,700,942 

2045 6,599,400 186,173 15,732 207,795 28,967 166,478 35,930 7,003,714 

2046 - 192,310 9,582 215,002 21,039 173,257 28,711 403,860 

2047 - 198,661 3,228 223,279 12,822 180,750 21,188 403,827 

2048 - - - 230,273 4,318 188,599 13,339 201,939 

2049 __________- ________- ________- ________- ________-     219,569        4,666        224,235 

Total $851,083,109 $2,640,249 $1,459,562 $2,997,040 $1,939,407 $2,462,711 $1,743,483 $859,389,114 

* Sơ bộ có thể thay đổi. 

(a) Lãi suất ước tính ở mức 3.25, chỉ được đưa ra để minh họa.. 

(b) Lãi suất ước tính ở mức 3.75, chỉ được đưa ra để minh họa. 

(c) Lãi suất ước tính ở mức 4.25, chỉ được đưa ra để minh họa. 



 

 4159-9687-7361.2 

 

 (2) Học Khu đã giả thiết rằng giá trị được định giá phải đóng thuế trong phạm vi Học Khu 

sẽ tăng với mức trung bình là 5.11% trong chín năm tới, và sau đó sẽ không đổi trong thời gian 

còn lại của chương trình trái phiếu.   

 

(3) Học Khu đã giả thiết rằng các trái phiếu sẽ chịu lãi ở mức ước tính là 3.25% cho các 

trái phiếu được phát hành trong năm 2022, 3.75% cho các trái phiếu được phát hành trong năm 

2023, và mức 4.25% cho các trái phiếu được phát hành trong năm 2024. 

 

(4) Nếu các giả thiết ở trên là đúng, Học Khu dự kiến sẽ không cần phải tăng mức thuế suất 

để trả nợ cho các trái phiếu được phát hành chiếu theo Kế Hoạch Đề Nghị được nêu trong Tài Liệu 

Thông Tin dành cho Cử Tri này ("Kế Hoạch Đề Nghị")  Do đó, ước tính mức tăng thuế hàng năm 

tối đa áp dụng cho một cư gia nơi chủ sở hữu cư ngụ để hoàn trả các nghĩa vụ trả nợ này, nếu được 

phê chuẩn, dự kiến sẽ là $0.00.  Tuy nhiên, Mục 45.003, Bộ Luật Giáo Dục Texas quy định phải 

nêu rõ câu sau đây trên lá phiếu cho tất cả các kế hoạch đề nghị trái phiếu của khu học chánh: 

"ĐÂY LÀ MỨC TĂNG THUẾ BẤT ĐỘNG SẢN", bất kể dự kiến tác động lên mức thuế ra sao. 

Một lần nữa và như đã nêu trước đây, Học khu dự kiến sẽ không tăng thuế suất liên quan đến đề 

xuất hoặc chương trình trái phiếu này. 

 

(5) Theo yêu cầu của Mục 1251.052, Bộ luật Chính Quyền Texas, Tài liệu Thông tin về 

Cử tri này đã được chuẩn bị cho Kế Hoạch Đề Nghị, đang được đệ trình cho cử tri theo Lệnh Yêu 

Cầu Tổ Chức Cuộc Bầu cử Trái phiếu Xây Dựng Nhà Trường (“Lệnh Bầu cử Trái phiếu”).  Ngoài 

Kế Hoạch Đề Nghị này, một hoặc nhiều kế hoạch đề nghị khác sẽ được gửi đến cử tri theo Lệnh 

Yêu Cầu Tổ Chức Cuộc Bầu cử Trái phiếu (Tụ chung, Kế Hoạch Đề Nghị này và (các) đề xuất 

khác ở đây được gọi là “Các Kế Hoạch Đề Nghị”).  Học khu dự kiến sẽ cần phải tăng thuế suất lên 

1.75 xu nữa để trả các món nợ được ủy quyền theo các Kế Hoạch Đề Nghị, nếu tất cả các Kế 

Hoạch Đề Nghị được chấp thuận, dựa trên các giả định được đưa ra bởi cơ quan quản lý của Học 

khu đối với mỗi phần tài liệu thông tin cử tri tương ứng được chuẩn bị cho mỗi Kế Hoạch Đề Nghị.  

Uớc tính mức tăng thuế hàng năm tối đa có thể được áp dụng cho một cư gia nơi chủ sở hữu cư 

ngụ để hoàn trả các nghĩa vụ trả nợ này, nếu được phê chuẩn, trong Học khu với giá trị được thẩm 

định là 100000 Mỹ kim, dự kiến sẽ là $13.13. 

 

(6) Giả thiết về chương trình Miễn Giảm Thuế Nhà Đất của tiểu bang trị Giá $25,000   

 

(7) Giả thiết về nhà không đủ điều kiện để được miễn trừ theo phong cách riêng, bao gồm, 

nhưng không giới hạn ở, miễn giảm thuế nhà đất theo quy định của tiểu bang (a) $10,000 cho 

người già và người tàn tật (trong đó các khoản thanh toán thuế được giới hạn dựa trên số tiền nộp 

thuế của chủ nhà trong năm được miễn trừ), và (b) miễn giảm thuế nhà đất cho các cựu chiến binh 

tàn tật và gia đình của họ, vợ/ chồng còn sống của các thành viên của các dịch vụ vũ trang thiệt 

mạng ở chiến trường và vợ/chồng còn sống của những nhân viên tuyến đầu bị giết hoặc bị thương 

trong khi thi hành công vụ.   

 

(8) Giả thiết về Khoản Bảo Đảm Quỹ Học Đường Thường Trực cho các nghĩa vụ nợ được 

đề xuất.  

 

Các ước tính trong Tài Liệu Thông Tin dành cho Cử Tri này là (i) dựa trên một số giả thiết (trong 

đó bao gồm các giả thiết chính được liệt kê ở trên và các giả thiết về các điều kiện kinh tế và thị 



 

 4159-9687-7361.2 

 

trường hiện hành vào (các) thời điểm phát hành trái phiếu) và dựa trên các dự báo của cố vấn tài 

chánh của Học Khu, (ii) có thể thay đổi trong phạm vi các dữ kiện thực tế, tình hình và điều kiện 

hiện hành vào thời điểm phát hành trái phiếu khác với các giả thiết và dự báo, (iii) được đưa ra với 

mục đích duy nhất là để tuân thủ các quy định của Mục 1251.052, Bộ Luật Chính Quyền Texas, 

chứ không phải cho bất kỳ mục đích nào khác, mà không bảo đảm rằng các dự báo đó sẽ thành 

hiện thực, và (iv) không có ý định (và không thể hiện rõ ràng là) sẽ tạo thành giao kèo với các cử 

tri hoặc giới hạn thẩm quyền của Ban Quản Trị về việc phát hành trái phiếu theo Các Kế Hoạch 

Đề Nghị được đệ trình trong Lệnh Yêu Cầu Tổ Chức Cuộc Bầu Cử Trái Phiếu này của Học Khu.   
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KHU HỌC CHÁNH ĐỘC LẬP TOMBALL - KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ D 

 

 

 

[  ] THUẬN 

 

 

 

[  ] CHỐNG 

 

 

 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU NHÀ TRƯỜNG TRỊ GIÁ 

$17,200,000 ĐỂ THIẾT KẾ, XÂY DỰNG, MUA LẠI, KHÔI PHỤC, 

TU BỔ, MỞ RỘNG, CẢI TIẾN, VÀ TRANG BỊ CHO MỘT BỂ BƠI 

TRONG NHÀ CỦA TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRONG 

HỌC KHU, VÀ VIỆC ĐÁNH THUẾ VÀ THIẾT LẬP ĐIỀU KHOẢN 

THUẾ ĐỦ ĐỂ THANH TOÁN VỐN VÀ LÃI SUẤT TRÁI PHIẾU 

VÀ CHI PHÍ CỦA BẤT KỲ THỎA THUẬN TÍN DỤNG NÀO.  ĐÂY 

LÀ MỨC TĂNG THUẾ BẤT ĐỘNG SẢN. BẮT BUỘC NÊU RÕ 

ĐỐI VỚI CÁC KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ TRÁI PHIẾU CỦA KHU HỌC 

CHÁNH THEO QUI ĐỊNH CỦA MỤC 45.003, BỘ LUẬT GIÁO 

DỤC TEXAS.   

  
 

25. Số tiền gốc của các công trái nợ sẽ được phép phát hành là $17,200,000 

26. Số tiền lãi ước tính của các công trái nợ sẽ được phép phát hành là $10,919,774 

27. Số tiền gốc và lãi kết hợp ước tính cần phải trả đúng hạn và toàn bộ 

cho các công trái nợ sẽ được phát hành 
$28,119,774 

28. Số tiền gốc của tất cả các nghĩa vụ nợ chưa trả của Học Khu* $564,985,000 

29. Ước tính số tiền lãi còn lại của tất cả các nghĩa vụ nợ chưa trả của Học 

Khu* 
$286,098,109 

30. Số tiền gốc và lãi kết hợp ước tính cần phải trả đúng hạn và toàn bộ 

cho tất cả các nghĩa vụ nợ chưa trả của Học Khu 
$851,083,109 

31. Ước tính mức tăng thuế hàng năm tối đa thực tế sẽ được áp dụng đối 

với một cư gia nơi chủ sở hữu cư ngụ trong Học Khu có giá trị được 

định giá là $100,000 để hoàn trả các nghĩa vụ nợ sẽ được phép phát 

hành, nếu được phê chuẩn, dựa trên các giả thiết do cấp quản lý của 

Học Khu đưa ra  

$0.00 

32. Các thông tin khác mà Học Khu xem xét liên quan hoặc cần thiết để 

giải thích các thông tin cung cấp trước đó  

Tìm đọc các giải 

thiết chính được 

liệt kê dưới đây. 

* Tính đến ngày thông qua Lệnh Tổ Chức Cuộc Bầu Cử Trái Phiếu này của Học Khu.   
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Các giả thiết chính cho nội dung trình bày ở trên, bao gồm bản kê khai 7:   

 

(1) Phân bổ theo giả định đối với các nghĩa vụ nợ của Học Khu, bao gồm các nghĩa vụ nợ chưa thanh toán và các nghĩa vụ nợ 

được đề xuất: 
  Kế Hoạch Đề Nghị D - Ước Tính Các Yêu Cầu Trả Nợ  

  Thêm: Các Kỳ Trái Phiếu 2022*  Thêm: Các Kỳ Trái Phiếu 2023* Thêm: Các Kỳ Trái Phiếu 2024*  

Kết Thúc 

Năm Tài 

Khóa 

Các Yêu Cầu Trả 

Nợ Hiện Tại Vốn Gốc * Lãi suất (a) Vốn Gốc * Lãi suất (b) Vốn Gốc * Lãi suất (c) 

Tổng Ước Tính 

Các Yêu Cầu Trả 

Nợ 

2022 $43,322,117 - $67,823 - - - - $43,389,939 

2023 45,969,380 $49,700 181,402 - $88,832 - - 46,200,482 

2024 40,838,385 57,731 179,656 $22,426 238,233 - $82,727 41,158,499 

2025 41,540,825 42,276 178,031 18,638 237,463 $18,638 221,856 42,001,626 

2026 41,543,328 52,428 176,492 28,184 236,585 26,517 220,896 42,019,662 

2027 41,541,475 78,793 174,360 88,037 234,406 44,700 219,383 42,058,712 

2028 41,542,650 103,038 171,405 99,401 230,891 111,978 216,054 42,145,124 

2029 41,541,950 106,371 168,002 103,341 227,090 132,282 210,863 42,159,469 

2030 41,541,600 110,008 164,486 107,129 223,144 138,040 205,119 42,159,253 

2031 41,541,613 113,644 160,852 111,220 219,050 144,101 199,123 42,159,333 

2032 41,540,375 117,433 157,097 115,463 214,799 150,314 192,867 42,158,085 

2033 41,544,350 121,069 153,221 120,008 210,384 156,829 186,340 42,161,810 

2034 40,043,888 171,376 148,469 124,554 205,799 163,648 179,530 40,706,910 

2035 31,248,300 279,111 141,149 298,657 197,863 170,770 172,424 32,011,752 

2036 31,247,350 288,354 131,927 310,022 186,451 178,194 165,008 32,010,834 

2037 31,247,400 297,900 122,401 321,841 174,603 185,922 157,271 32,010,893 

2038 31,247,400 307,749 112,559 334,114 162,304 193,953 149,198 32,010,859 

2039 31,245,600 318,053 102,390 346,843 149,536 202,439 140,775 32,009,256 

2040 31,246,075 328,508 91,883 360,025 136,282 211,227 131,985 32,009,678 

2041 31,248,200 339,266 81,032 373,966 122,520 220,319 122,814 32,011,631 

2042 31,247,575 350,479 69,823 388,209 108,229 230,016 113,245 32,011,138 

2043 31,156,775 364,874 58,199 403,059 93,393 239,865 103,260 31,922,973 

2044 19,297,100 382,754 46,050 428,060 77,809 337,751 90,985 20,154,641 

2045 6,599,400 395,331 33,406 441,243 61,510 353,510 76,296 7,457,943 

2046 - 408,362 20,346 456,547 44,676 367,905 60,966 857,579 

2047 - 421,848 6,855 474,124 27,226 383,815 44,992 857,510 

2048 - - - 488,974 9,168 400,483 28,326 428,808 

2049 __________- ________- ________- ________- ________-     466,245         9,908         476,153 

Total $851,083,109 $5,606,456 $3,099,316 $6,364,085 $4,118,247 $5,229,459 $3,702,211 $868,720,551 

* Sơ bộ có thể thay đổi. 

(a) Lãi suất ước tính ở mức 3.25, chỉ được đưa ra để minh họa.. 

(b) Lãi suất ước tính ở mức 3.75, chỉ được đưa ra để minh họa. 

(c) Lãi suất ước tính ở mức 4.25, chỉ được đưa ra để minh họa. 
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 (2) Học Khu đã giả thiết rằng giá trị được định giá phải đóng thuế trong phạm vi Học Khu 

sẽ tăng với mức trung bình là 5.11% trong chín năm tới, và sau đó sẽ không đổi trong thời gian 

còn lại của chương trình trái phiếu.   

 

(3) Học Khu đã giả thiết rằng các trái phiếu sẽ chịu lãi ở mức ước tính là 3.25% cho các 

trái phiếu được phát hành trong năm 2022, 3.75% cho các trái phiếu được phát hành trong năm 

2023, và mức 4.25% cho các trái phiếu được phát hành trong năm 2024. 

 

(4) Nếu các giả thiết ở trên là đúng, Học Khu dự kiến sẽ không cần phải tăng mức thuế suất 

để trả nợ cho các trái phiếu được phát hành chiếu theo Kế Hoạch Đề Nghị được nêu trong Tài Liệu 

Thông Tin dành cho Cử Tri này ("Kế Hoạch Đề Nghị")  Do đó, ước tính mức tăng thuế hàng năm 

tối đa áp dụng cho một cư gia nơi chủ sở hữu cư ngụ để hoàn trả các nghĩa vụ trả nợ này, nếu được 

phê chuẩn, dự kiến sẽ là $0.00.  Tuy nhiên, Mục 45.003, Bộ Luật Giáo Dục Texas quy định phải 

nêu rõ câu sau đây trên lá phiếu cho tất cả các kế hoạch đề nghị trái phiếu của khu học chánh: 

"ĐÂY LÀ MỨC TĂNG THUẾ BẤT ĐỘNG SẢN", bất kể dự kiến tác động lên mức thuế ra sao. 

Một lần nữa và như đã nêu trước đây, Học khu dự kiến sẽ không tăng thuế suất liên quan đến đề 

xuất hoặc chương trình trái phiếu này. 

 

(5) Theo yêu cầu của Mục 1251.052, Bộ luật Chính Quyền Texas, Tài liệu Thông tin về 

Cử tri này đã được chuẩn bị cho Kế Hoạch Đề Nghị, đang được đệ trình cho cử tri theo Lệnh Yêu 

Cầu Tổ Chức Cuộc Bầu cử Trái phiếu Xây Dựng Nhà Trường (“Lệnh Bầu cử Trái phiếu”).  Ngoài 

Kế Hoạch Đề Nghị này, một hoặc nhiều kế hoạch đề nghị khác sẽ được gửi đến cử tri theo Lệnh 

Yêu Cầu Tổ Chức Cuộc Bầu cử Trái phiếu (Tụ chung, Kế Hoạch Đề Nghị này và (các) đề xuất 

khác ở đây được gọi là “Các Kế Hoạch Đề Nghị”).  Học khu dự kiến sẽ cần phải tăng thuế suất lên 

1.75 xu nữa để trả các món nợ được ủy quyền theo các Kế Hoạch Đề Nghị, nếu tất cả các Kế 

Hoạch Đề Nghị được chấp thuận, dựa trên các giả định được đưa ra bởi cơ quan quản lý của Học 

khu đối với mỗi phần tài liệu thông tin cử tri tương ứng được chuẩn bị cho mỗi Kế Hoạch Đề Nghị.  

Uớc tính mức tăng thuế hàng năm tối đa có thể được áp dụng cho một cư gia nơi chủ sở hữu cư 

ngụ để hoàn trả các nghĩa vụ trả nợ này, nếu được phê chuẩn, trong Học khu với giá trị được thẩm 

định là 100000 Mỹ kim, dự kiến sẽ là $13.13. 

 

(6) Giả thiết về chương trình Miễn Giảm Thuế Nhà Đất của tiểu bang trị Giá $25,000   

 

(7) Giả thiết về nhà không đủ điều kiện để được miễn trừ theo phong cách riêng, bao gồm, 

nhưng không giới hạn ở, miễn giảm thuế nhà đất theo quy định của tiểu bang (a) $10,000 cho 

người già và người tàn tật (trong đó các khoản thanh toán thuế được giới hạn dựa trên số tiền nộp 

thuế của chủ nhà trong năm được miễn trừ), và (b) miễn giảm thuế nhà đất cho các cựu chiến binh 

tàn tật và gia đình của họ, vợ/ chồng còn sống của các thành viên của các dịch vụ vũ trang thiệt 

mạng ở chiến trường và vợ/chồng còn sống của những nhân viên tuyến đầu bị giết hoặc bị thương 

trong khi thi hành công vụ.   

 

(8) Giả thiết về Khoản Bảo Đảm Quỹ Học Đường Thường Trực cho các nghĩa vụ nợ được 

đề xuất.  

 

Các ước tính trong Tài Liệu Thông Tin dành cho Cử Tri này là (i) dựa trên một số giả thiết (trong 

đó bao gồm các giả thiết chính được liệt kê ở trên và các giả thiết về các điều kiện kinh tế và thị 
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trường hiện hành vào (các) thời điểm phát hành trái phiếu) và dựa trên các dự báo của cố vấn tài 

chánh của Học Khu, (ii) có thể thay đổi trong phạm vi các dữ kiện thực tế, tình hình và điều kiện 

hiện hành vào thời điểm phát hành trái phiếu khác với các giả thiết và dự báo, (iii) được đưa ra với 

mục đích duy nhất là để tuân thủ các quy định của Mục 1251.052, Bộ Luật Chính Quyền Texas, 

chứ không phải cho bất kỳ mục đích nào khác, mà không bảo đảm rằng các dự báo đó sẽ thành 

hiện thực, và (iv) không có ý định (và không thể hiện rõ ràng là) sẽ tạo thành giao kèo với các cử 

tri hoặc giới hạn thẩm quyền của Ban Quản Trị về việc phát hành trái phiếu theo Các Kế Hoạch 

Đề Nghị được đệ trình trong Lệnh Yêu Cầu Tổ Chức Cuộc Bầu Cử Trái Phiếu này của Học Khu.   
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KHU HỌC CHÁNH ĐỘC LẬP TOMBALL - KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ E 

 

 

 

[  ] THUẬN 

 

 

 

[  ] CHỐNG 

 

 

 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU NHÀ TRƯỜNG TRỊ GIÁ 

$47,800,000 ĐỂ CHO VIỆC THIẾT KẾ, XÂY DỰNG, THU MUA, 

VÀ TRANG THIẾT BỊ CỦA MỘT CƠ SỞ GIẢI TRÍ TẠI MỖI 

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRONG HỌC KHU (BAO 

GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN VIỆC XÂY DỰNG, THU MUA, 

VÀ TRANG THIẾT BỊ CỦA (I) SÂN CHO CÁC MÔN THỂ THAO, 

BAN NHẠC, ĐỘI CỔ VŨ VÀ MÔN ĐÁ BANH, (II) CÁC NHÀ VỆ 

SINH, (III) CÁC VĂN PHÒNG QUẢN LÝ VÀ (IV) CÁC NHÀ 

KHO), VÀ VIỆC ĐÁNH THUẾ VÀ THIẾT LẬP ĐIỀU KHOẢN 

THUẾ ĐỦ ĐỂ THANH TOÁN VỐN VÀ LÃI SUẤT TRÁI PHIẾU 

VÀ CHI PHÍ CỦA BẤT KỲ THỎA THUẬN TÍN DỤNG NÀO.  ĐÂY 

LÀ MỨC TĂNG THUẾ BẤT ĐỘNG SẢN. BẮT BUỘC NÊU RÕ 

ĐỐI VỚI CÁC KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ TRÁI PHIẾU CỦA KHU HỌC 

CHÁNH THEO QUI ĐỊNH CỦA MỤC 45.003, BỘ LUẬT GIÁO 

DỤC TEXAS.   

  
 

33. Số tiền gốc của các công trái nợ sẽ được phép phát hành là $47,800,000 

34. Số tiền lãi ước tính của các công trái nợ sẽ được phép phát hành là $30,346,814 

35. Số tiền gốc và lãi kết hợp ước tính cần phải trả đúng hạn và toàn bộ 

cho các công trái nợ sẽ được phát hành 
$78,146,814 

36. Số tiền gốc của tất cả các nghĩa vụ nợ chưa trả của Học Khu* $564,985,000 

37. Ước tính số tiền lãi còn lại của tất cả các nghĩa vụ nợ chưa trả của Học 

Khu* 
$286,098,109 

38. Số tiền gốc và lãi kết hợp ước tính cần phải trả đúng hạn và toàn bộ 

cho tất cả các nghĩa vụ nợ chưa trả của Học Khu 
$851,083,109 

39. Ước tính mức tăng thuế hàng năm tối đa thực tế sẽ được áp dụng đối 

với một cư gia nơi chủ sở hữu cư ngụ trong Học Khu có giá trị được 

định giá là $100,000 để hoàn trả các nghĩa vụ nợ sẽ được phép phát 

hành, nếu được phê chuẩn, dựa trên các giả thiết do cấp quản lý của 

Học Khu đưa ra  

$0.00 

40. Các thông tin khác mà Học Khu xem xét liên quan hoặc cần thiết để 

giải thích các thông tin cung cấp trước đó  

Tìm đọc các giải 

thiết chính được 

liệt kê dưới đây. 

* Tính đến ngày thông qua Lệnh Tổ Chức Cuộc Bầu Cử Trái Phiếu này của Học Khu.   
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Các giả thiết chính cho nội dung trình bày ở trên, bao gồm bản kê khai 7:   

 

(1) Phân bổ theo giả định đối với các nghĩa vụ nợ của Học Khu, bao gồm các nghĩa vụ nợ chưa thanh toán và các nghĩa vụ nợ 

được đề xuất: 
  Kế Hoạch Đề Nghị E - Ước Tính Các Yêu Cầu Trả Nợ  

  Thêm: Các Kỳ Trái Phiếu 2022*  Thêm: Các Kỳ Trái Phiếu 2023* Thêm: Các Kỳ Trái Phiếu 2024*  

Kết Thúc 

Năm Tài 

Khóa 

Các Yêu Cầu Trả 

Nợ Hiện Tại Vốn Gốc * Lãi suất (a) Vốn Gốc * Lãi suất (b) Vốn Gốc * Lãi suất (c) 

Tổng Ước Tính 

Các Yêu Cầu Trả 

Nợ 

2022 $43,322,117 - $188,484 - - - - $43,510,600 

2023 45,969,380 $138,121 504,129 - $246,870 - - 46,611,630 

2024 40,838,385 160,439 499,278 $62,323 662,065 - $229,905 41,728,006 

2025 41,540,825 117,487 494,761 51,795 659,926 $51,795 616,553 42,821,422 

2026 41,543,328 145,701 490,485 78,325 657,486 73,693 613,887 42,867,092 

2027 41,541,475 218,972 484,559 244,660 651,430 124,225 609,681 42,978,912 

2028 41,542,650 286,349 476,347 276,242 641,663 311,194 600,428 43,216,968 

2029 41,541,950 295,613 466,890 287,191 631,099 367,621 586,003 43,258,078 

2030 41,541,600 305,719 457,119 297,718 620,132 383,623 570,039 43,258,100 

2031 41,541,613 315,826 447,019 309,088 608,754 400,467 553,378 43,258,301 

2032 41,540,375 326,353 436,583 320,879 596,942 417,732 535,991 43,257,034 

2033 41,544,350 336,460 425,812 333,512 584,672 435,839 517,852 43,260,314 

2034 40,043,888 476,265 412,606 346,145 571,929 454,789 498,927 41,886,474 

2035 31,248,300 775,668 392,262 829,990 549,876 474,581 479,178 33,369,988 

2036 31,247,350 801,355 366,635 861,572 518,159 495,215 458,569 33,369,124 

2037 31,247,400 827,884 340,160 894,418 485,235 516,691 437,066 33,369,201 

2038 31,247,400 855,256 312,809 928,527 451,054 539,009 414,633 33,369,107 

2039 31,245,600 883,891 284,548 963,900 415,571 562,591 391,224 33,367,853 

2040 31,246,075 912,947 255,349 1,000,536 378,738 587,015 366,795 33,368,180 

2041 31,248,200 942,845 225,193 1,039,277 340,492 612,281 341,310 33,369,828 

2042 31,247,575 974,006 194,044 1,078,860 300,777 639,231 314,715 33,369,571 

2043 31,156,775 1,014,011 161,739 1,120,128 259,546 666,603 286,966 33,286,093 

2044 19,297,100 1,063,701 127,976 1,189,610 216,238 938,634 252,855 21,680,265 

2045 6,599,400 1,098,652 92,837 1,226,246 170,941 982,428 212,032 8,985,350 

2046 - 1,134,867 56,543 1,268,777 124,159 1,022,433 169,429 2,383,271 

2047 - 1,172,345 19,051 1,317,625 75,664 1,066,648 125,036 2,383,080 

2048 - - - 1,358,892 25,479 1,112,970 78,719 1,191,689 

2049 __________- _________- ________- _________- _________-    1,295,727        27,534      1,323,262 

Total $851,083,109 $15,580,732 $8,613,216 $17,686,236 $11,444,895 $14,533,033 $10,288,704 $900,098,792 

* Sơ bộ có thể thay đổi. 

(a) Lãi suất ước tính ở mức 3.25, chỉ được đưa ra để minh họa.. 

(b) Lãi suất ước tính ở mức 3.75, chỉ được đưa ra để minh họa. 

(c) Lãi suất ước tính ở mức 4.25, chỉ được đưa ra để minh họa. 
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 (2) Học Khu đã giả thiết rằng giá trị được định giá phải đóng thuế trong phạm vi Học Khu 

sẽ tăng với mức trung bình là 5.11% trong chín năm tới, và sau đó sẽ không đổi trong thời gian 

còn lại của chương trình trái phiếu.   

 

(3) Học Khu đã giả thiết rằng các trái phiếu sẽ chịu lãi ở mức ước tính là 3.25% cho các 

trái phiếu được phát hành trong năm 2022, 3.75% cho các trái phiếu được phát hành trong năm 

2023, và mức 4.25% cho các trái phiếu được phát hành trong năm 2024. 

 

(4) Nếu các giả thiết ở trên là đúng, Học Khu dự kiến sẽ không cần phải tăng mức thuế suất 

để trả nợ cho các trái phiếu được phát hành chiếu theo Kế Hoạch Đề Nghị được nêu trong Tài Liệu 

Thông Tin dành cho Cử Tri này ("Kế Hoạch Đề Nghị")  Do đó, ước tính mức tăng thuế hàng năm 

tối đa áp dụng cho một cư gia nơi chủ sở hữu cư ngụ để hoàn trả các nghĩa vụ trả nợ này, nếu được 

phê chuẩn, dự kiến sẽ là $0.00.  Tuy nhiên, Mục 45.003, Bộ Luật Giáo Dục Texas quy định phải 

nêu rõ câu sau đây trên lá phiếu cho tất cả các kế hoạch đề nghị trái phiếu của khu học chánh: 

"ĐÂY LÀ MỨC TĂNG THUẾ BẤT ĐỘNG SẢN", bất kể dự kiến tác động lên mức thuế ra sao. 

Một lần nữa và như đã nêu trước đây, Học khu dự kiến sẽ không tăng thuế suất liên quan đến đề 

xuất hoặc chương trình trái phiếu này. 

 

(5) Theo yêu cầu của Mục 1251.052, Bộ luật Chính Quyền Texas, Tài liệu Thông tin về 

Cử tri này đã được chuẩn bị cho Kế Hoạch Đề Nghị, đang được đệ trình cho cử tri theo Lệnh Yêu 

Cầu Tổ Chức Cuộc Bầu cử Trái phiếu Xây Dựng Nhà Trường (“Lệnh Bầu cử Trái phiếu”).  Ngoài 

Kế Hoạch Đề Nghị này, một hoặc nhiều kế hoạch đề nghị khác sẽ được gửi đến cử tri theo Lệnh 

Yêu Cầu Tổ Chức Cuộc Bầu cử Trái phiếu (Tụ chung, Kế Hoạch Đề Nghị này và (các) đề xuất 

khác ở đây được gọi là “Các Kế Hoạch Đề Nghị”).  Học khu dự kiến sẽ cần phải tăng thuế suất lên 

1.75 xu nữa để trả các món nợ được ủy quyền theo các Kế Hoạch Đề Nghị, nếu tất cả các Kế 

Hoạch Đề Nghị được chấp thuận, dựa trên các giả định được đưa ra bởi cơ quan quản lý của Học 

khu đối với mỗi phần tài liệu thông tin cử tri tương ứng được chuẩn bị cho mỗi Kế Hoạch Đề Nghị.  

Uớc tính mức tăng thuế hàng năm tối đa có thể được áp dụng cho một cư gia nơi chủ sở hữu cư 

ngụ để hoàn trả các nghĩa vụ trả nợ này, nếu được phê chuẩn, trong Học khu với giá trị được thẩm 

định là 100000 Mỹ kim, dự kiến sẽ là $13.13. 

 

(6) Giả thiết về chương trình Miễn Giảm Thuế Nhà Đất của tiểu bang trị Giá $25,000   

 

(7) Giả thiết về nhà không đủ điều kiện để được miễn trừ theo phong cách riêng, bao gồm, 

nhưng không giới hạn ở, miễn giảm thuế nhà đất theo quy định của tiểu bang (a) $10,000 cho 

người già và người tàn tật (trong đó các khoản thanh toán thuế được giới hạn dựa trên số tiền nộp 

thuế của chủ nhà trong năm được miễn trừ), và (b) miễn giảm thuế nhà đất cho các cựu chiến binh 

tàn tật và gia đình của họ, vợ/ chồng còn sống của các thành viên của các dịch vụ vũ trang thiệt 

mạng ở chiến trường và vợ/chồng còn sống của những nhân viên tuyến đầu bị giết hoặc bị thương 

trong khi thi hành công vụ.   

 

(8) Giả thiết về Khoản Bảo Đảm Quỹ Học Đường Thường Trực cho các nghĩa vụ nợ được 

đề xuất.  

 

Các ước tính trong Tài Liệu Thông Tin dành cho Cử Tri này là (i) dựa trên một số giả thiết (trong 

đó bao gồm các giả thiết chính được liệt kê ở trên và các giả thiết về các điều kiện kinh tế và thị 
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trường hiện hành vào (các) thời điểm phát hành trái phiếu) và dựa trên các dự báo của cố vấn tài 

chánh của Học Khu, (ii) có thể thay đổi trong phạm vi các dữ kiện thực tế, tình hình và điều kiện 

hiện hành vào thời điểm phát hành trái phiếu khác với các giả thiết và dự báo, (iii) được đưa ra với 

mục đích duy nhất là để tuân thủ các quy định của Mục 1251.052, Bộ Luật Chính Quyền Texas, 

chứ không phải cho bất kỳ mục đích nào khác, mà không bảo đảm rằng các dự báo đó sẽ thành 

hiện thực, và (iv) không có ý định (và không thể hiện rõ ràng là) sẽ tạo thành giao kèo với các cử 

tri hoặc giới hạn thẩm quyền của Ban Quản Trị về việc phát hành trái phiếu theo Các Kế Hoạch 

Đề Nghị được đệ trình trong Lệnh Yêu Cầu Tổ Chức Cuộc Bầu Cử Trái Phiếu này của Học Khu.   
 

 


