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TÀI LIỆU THÔNG TIN HƯỚNG DẪN CỬ TRI 

 

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

 

 

 

[ ] THUẬN 

 

 

 

[ ] CHỐNG 

 

 

 

 

 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

PHÁT HÀNH CÁC TRÁI PHIẾU TÒA NHÀ HỌC ĐƯỜNG TRỊ 

GIÁ $730,000,000 CHO MỤC ĐÍCH XÂY DỰNG, MUA LẠI, 

TU BỔ, CẢI TẠO, MỞ RỘNG, CẢI TIẾN VÀ TRANG BỊ CHO 

CÁC TÒA NHÀ HỌC ĐƯỜNG TRONG HỌC KHU, MUA CÁC 

ĐỊA ĐIỂM CẦN THIẾT CHO CÁC TÒA NHÀ HỌC ĐƯỜNG, 

MUA CÁC XE BUÝT HỌC ĐƯỜNG MỚI, ĐIỀU CHỈNH CÁC 

XE BUÝT HỌC ĐƯỜNG BẰNG TRANG THIẾT BỊ KHẨN 

CẤP, AN TOÀN VÀ BẢO ĐẢM VÀ MUA MỚI HOẶC CẢI 

TẠO CÁC PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI ĐỂ SỬ DỤNG CHO CÁC 

MỤC ĐÍCH KHẨN CẤP, AN TOÀN HOẶC ĐẢM BẢO, VÀ 

ÁP VÀ THU CÁC KHOẢN THUẾ THỎA ĐÁNG ĐỂ TRẢ 

TIỀN GỐC VÀ LÃI CỦA CÁC TRÁI PHIẾU VÀ CHI PHÍ CỦA 

CÁC THỎA THUẬN NỢ BẤT KỲ. ĐÂY LÀ KHOẢN TĂNG 

THUẾ BẤT ĐỘNG SẢN. BẮT BUỘC PHẢI TUYÊN BỐ ĐỐI 

VỚI TẤT CẢ CÁC KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ TRÁI PHIẾU CHO 

KHU HỌC CHÁNH THEO QUY ĐỊNH CỦA MỤC 45.03, BỘ 

LUẬT GIÁO DỤC TEXAS. 
 

1. Số tiền gốc của các công trái nợ sẽ được phép phát hành là $730,000,000 

2. Số tiền lãi ước tính của các công trái nợ sẽ được phép phát hành là $510,598,725 

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 
$1,240,598,725 

4. Số tiền gốc của tất cả các nghĩa vụ nợ chưa trả của Học Khu* $955,445,000 

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

Khu* 
$413,630,694 

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 
$1,369,075,694 

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  

$0 

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: 

 

Kỳ Tiền Gốc Tiền Lãi 

Tổng Số 

Tiền Đề Xuất Trả 

Nợ 

Tổng Khoản 

Nợ + Khoản Nợ 

Hiện Thời 

35 Năm* $730,000,000 $510,598,725 $1,240,598,725 $2,609,674,419 

 

* Tính đến ngày thông qua Lệnh Tổ Chức Cuộc Bầu Cử Trái Phiếu này của Học Khu. Giả thiết 

các trái phiếu mới được phát hành hàng năm trong các năm 2022-2027, và mỗi lần phát hành lần 

lượt có thời gian đáo hạn trong 30 năm.    

 

(2) Giả thiết các thay đổi của giá trị được định giá tương lai trong phạm vi Học Khu: 5% 

hàng năm với mức tăng trưởng AV trong cùng một khoảng thời gian nhất định trong vòng 8 năm. 

 

(3) Giả thiết mức lãi suất của của các nghĩa vụ nợ sẽ được phép phát hành: 3.50% 

 

(4) 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 quy định trong Tài Liệu Thông Tin Hướng Dẫn 

Cử Tri ("Kế Hoạch Đề Nghị"), 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 (gộp chung là Kế Hoạch Đề Nghị và (các) đề xuất khác ở đây được gọi là “Các 

Kế Hoạch Đề Nghị”). Ước tính mức tăng thuế hàng năm tối đa 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 

khoản nợ sẽ được phép phát hành chiếu theo Các Kế Hoạch Đề Nghị, nếu tất cả Các Kế Hoạch Đề 

Nghị được phê chuẩn, dựa trên các giả thiết do cấp quản lý của Học Khu đưa ra trong mỗi tài liệu 

thông tin hướng dẫn cử tri tương ứng, được soạn cho mỗi Kế Hoạch Đề Nghị, là $0. 

 

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

 

(6) 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. 

 

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

đề xuất. 

 

(8) Giả thiết các nghĩa vụ trả nợ được đề xuất sẽ được bán trong sáu lần bán hàng năm 

trong các năm 2022-2027. 
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(9) Các số có trong (1) ở trên chỉ bao gồm trong Kế Hoạch Đề Nghị được mô tả ở trên và 

các khoản nợ hiện thời. Vui lòng đọc (các) Tài Liệu Thông Tin Hướng Dẫn Cử Tri và (các) Kế 

Hoạch Đề Nghị khác để biết được thông tin tương ứng.  

 

Các ước tính trong Tài Liệu Thông Tin Hướng Dẫn 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 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. 

 

 

TÀI LIỆU THÔNG TIN HƯỚNG DẪN CỬ TRI 

 

KHU HỌC CHÁNH ĐỘC LẬP HUMBLE - KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ B 

 

 

 

[ ] THUẬN 

 

 

 

[ ] CHỐNG 
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) 

) 

) 
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) 

) 

) 

PHÁT HÀNH CÁC TRÁI PHIẾU TÒA NHÀ HỌC ĐƯỜNG TRỊ GIÁ 

$45,000,000 CHO MỤC ĐÍCH THIẾT KẾ, XÂY DỰNG, MUA LẠI, 

TU BỔ, CẢI TẠO, MỞ RỘNG, CẢI TIẾN VÀ NÂNG CẤP TRANG 

BỊ CÔNG NGHỆ VÀ CÁC HỆ THỐNG, CƠ SỞ HẠ TẦNG CÔNG 

NGHỆ VÀ CÔNG NGHỆ GIẢNG DẠY, VÀ ÁP VÀ THU CÁC 

KHOẢN THUẾ THỎA ĐÁNG ĐỂ TRẢ TIỀN GỐC VÀ LÃI CỦA 

CÁC TRÁI PHIẾU VÀ CHI PHÍ CỦA CÁC THỎA THUẬN NỢ BẤT 

KỲ. ĐÂY LÀ KHOẢN TĂNG THUẾ BẤT ĐỘNG SẢN. BẮT BUỘC 

PHẢI TUYÊN BỐ ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ 

TRÁI PHIẾU CHO KHU HỌC CHÁNH THEO QUY ĐỊNH CỦA 

MỤC 45.03, BỘ LUẬT GIÁO DỤC TEXAS.  
 

1. Số tiền gốc của các công trái nợ sẽ được phép phát hành là $45,000,000 

2. Số tiền lãi ước tính của các công trái nợ sẽ được phép phát hành là $7,304,850 

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 
$52,304,850 

4. Số tiền gốc của tất cả các nghĩa vụ nợ chưa trả của Học Khu* $955,445,000 

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

Khu* 
$413,630,694 

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 
$1,369,075,694 

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 
$0 
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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  

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.   

 

 

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: 

 

Kỳ Tiền Gốc Tiền Lãi 

Tổng Số 

Tiền Đề Xuất Trả 

Nợ 

Tổng Khoản 

Nợ + Khoản Nợ 

Hiện Thời 

12 Năm* $45,000,000 $7,304,850 $52,304,850 $1,421,380,544 

 

* Tính đến ngày thông qua Lệnh Tổ Chức Cuộc Bầu Cử Trái Phiếu này của Học Khu. Giả thiết 

các trái phiếu mới được phát hành hàng năm trong các năm 2022-2026, và mỗi lần phát hành lần 

lượt có thời gian đáo hạn trong 8 năm. 

 

(2) Giả thiết các thay đổi của giá trị được định giá tương lai trong phạm vi Học Khu: 5% 

hàng năm với mức tăng trưởng AV trong cùng một khoảng thời gian nhất định trong vòng 8 năm. 

 

(3) Giả thiết mức lãi suất của của các nghĩa vụ nợ sẽ được phép phát hành: 3.5% 

 

(4) 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 quy định trong Tài Liệu Thông Tin Hướng Dẫn 

Cử Tri ("Kế Hoạch Đề Nghị"), 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 (gộp chung là Kế Hoạch Đề Nghị và (các) đề xuất khác ở đây được gọi là “Các 

Kế Hoạch Đề Nghị”). Ước tính mức tăng thuế hàng năm tối đa 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 

khoản nợ sẽ được phép phát hành chiếu theo Các Kế Hoạch Đề Nghị, nếu tất cả Các Kế Hoạch Đề 

Nghị được phê chuẩn, dựa trên các giả thiết do cấp quản lý của Học Khu đưa ra trong mỗi tài liệu 

thông tin hướng dẫn cử tri tương ứng, được soạn cho mỗi Kế Hoạch Đề Nghị, là $0. 

 

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

 

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

đề xuất. 

 

(8) Giả thiết các nghĩa vụ trả nợ được đề xuất sẽ được bán trong năm lần bán hàng năm 

trong các năm 2022-2026. 

 

 

(9) Các số có trong (1) ở trên chỉ bao gồm trong Kế Hoạch Đề Nghị được mô tả ở trên và 

các khoản nợ hiện thời. Vui lòng đọc (các) Tài Liệu Thông Tin Hướng Dẫn Cử Tri và (các) Kế 

Hoạch Đề Nghị khác để biết được thông tin tương ứng.  

 

Các ước tính trong Tài Liệu Thông Tin Hướng Dẫn 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 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. 

 




