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NGHỊ QUYẾT KÊU GỌI BẦU CỬ TRÁI PHIẾU VÀ THÔNG BÁO VỀ CUỘC BẦU CỬ TRÁI 

PHIẾU 

MỘT NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ THUỘC THÀNH PHỐ WESTWORTH 

VILLAGE, TEXAS, RA LỆNH TỔ CHỨC MỘT CUỘC BẦU CỬ TRÁI PHIẾU ĐỂ CẢI TIẾN 

NGUỒN VỐN VÀO NGÀY 6 THÁNG NĂM, 2017; CHO BIẾT VIỆC TIẾN HÀNH VÀ THÔNG 

BÁO VỀ CUỘC BẦU CỬ; CHO BIẾT NGÀY CÓ HIỆU LỰC; VÀ CHO THI HÀNH CÁC ĐIỀU 

KHOẢN KHÁC CÓ LIÊN QUAN TỚI ĐỀ TÀI NÀY 

 

XÉT RẰNG, Hội Đồng Thành Phố (gọi là “Hội Đồng Thành Phố”) thuộc Thành Phố Westworth 

Village, Texas (gọi tắt là “Thành Phố”) xem xét và xác định rằng cuộc bầu cử sẽ được tổ chức ở Thành 

Phố để nộp lên một dự luật cho phát hành trái phiếu nhằm các mục đích nêu ra ở đây; và 

XÉT RẰNG, Thành Phố, chiếu theo Chương 271, Bộ Luật Bầu Cử Texas (gọi tắt là “Bộ Luật”) 

cho phép các phân ban chính trị của Tiểu Bang Texas được tổ chức các cuộc bầu cử kết hợp ở các khu 

vực bầu cử nếu điều này sẽ đem lại lợi ích cho công dân và các cử tri để họ được phục vụ bởi những nơi 

bỏ phiếu chung và các cuộc bầu cử được hai phân ban chính trị trở lên ra lệnh tổ chức trong cùng ngày ở 

tất cả hoặc một phần của cùng lãnh thổ, nhằm tổ chức một cuộc bầu cử kết hợp với Quận Tarrant; và 

XÉT RẰNG, Thành Phố có hợp đồng với Quận Tarrant, hành động qua Quản Trị Viên Bầu Cử 

Quận Tarrant, để tiến hành Cuộc Bầu Cử Trái Phiếu Được Kêu Gọi Đặc Biệt của Thành Phố Westworth 

Village chiếu theo “Thỏa Thuận Bầu Cử Kết Hợp và Hợp Đồng Các Dịch Vụ Bầu Cử” giữa Thành Phố 

và Quận Tarrant (gọi tắt là “Hợp Đồng Bầu Cử”); và 

XÉT RẰNG, Hội Đồng Thành Phố xem xét và công bố là cuộc họp mà Nghị Quyết này được 

xem xét mở ra cho công chúng theo đòi hỏi của luật pháp, và thông báo cho công chúng biết về giờ giấc, 

địa điểm và mục đích của cuộc họp nói trên theo đòi hỏi của Chương 551, Bộ Luật Chính Phủ Texas; do 

đó 

DO ĐÓ BÂY GIỜ, VIỆC NÀY SẼ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ CỦA THÀNH PHỐ 

WESTWORTH VILLAGE, TEXAS GIẢI QUYẾT: 

Phần 1.  Các Phát Hiện. Các phát biểu trong lời mào đầu của Nghị Quyết này là sự thực và đúng 

và được cho thi hành theo các phát hiện về sự kiện và nằm trong các điều khoản hoạt động ở đây. 

Phần 2.  Ra Lệnh Bầu Cử; Các Dự Luật. Một cuộc bầu cử sẽ được tổ chức ở Thành phố 

Westworth Village, Texas, vào ngày 6 Tháng Năm, 2017 (“Ngày Bầu Cử”), tại cuộc bầu cử này các dự 

luật sau đây sẽ được nộp theo luật pháp: 

DỰ LUẬT 

Liệu Hội Đồng Thành Phố của Thành Phố Westworth Village, Texas, có được phép phát 

hành và bán các trái phiếu của Thành Phố nói trên với tổng số tiền vốn là $3,500,000, 

nhằm mục đích công về thiết kế, xây dựng và trang bị cho một trung tâm cộng đồng mới; 

bằng các trái phiếu nói trên sẽ được phát hành trong một hoặc nhiều đợt, đáo hạn theo đợt 

hoặc mặt khác không quá 40 năm kể từ ngày mua, và có lời ở mức hoặc các mức giá, 

không quá các giới hạn theo quy định của luật pháp vào lúc phát hành, và sẽ được bán ở 

mức hoặc các mức giá như vậy, vì Hội Đồng Thành Phố theo sự tùy tiện của mình sẽ 

quyết định; và sẽ đánh thuế và cầm cố, đánh giá và thu thuế địa ốc và tài sản hàng năm 

đối với tất cả các tài sản có thể đánh thuế được tại thành phố nói trên với số tiền đủ để trả 
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tiền lời hàng năm cho các trái phiếu nói trên và cung cấp một ngân quỹ chìm để trả cho 

các trái phiếu nêu trên khi đáo hạn? 

 

Phần 3.  Các Cuộc Bỏ Phiếu Chính Thức.  Cuộc bỏ phiếu chính thức cho cuộc bầu cử sẽ được 

chuẩn bị cho phù hợp với Bộ Luật Bầu Cử Texas để cho phép các cử tri được bỏ phiếu “THUẬN” hoặc 

“CHỐNG” đối với các dự luật nêu trên lá phiếu có các điều khoản này, các đánh dấu và ngôn ngữ theo 

đòi hỏi của luật pháp, và với dự luật như thế này sẽ được mô tả thực chất như sau: 

DỰ LUẬT  

 
 
THUẬN 

 
(    ) 

 
PHÁT HÀNH CÁC TRÁI PHIẾU THUẾ $3,500,000 ĐỂ THIẾT KẾ, XÂY 
DỰNG VÀ TRANG BỊ CHO MỘT TRUNG TÂM CỘNG ĐỒNG MỚI  

CHỐNG 
 
(    )         

 

 

Phần 4.  Tiến Hành Bầu Cử; Các Địa Điểm Bỏ Phiếu; Giờ Giấc Bỏ Phiếu; Bỏ Phiếu Qua 

Thư. 

(a) Cuộc bầu cử sẽ được tổ chức vào Ngày Bầu Cử từ 7:00 Sáng tới 7:00 Chiều tại các nơi bỏ 

phiếu được Quản Trị Viên Bầu Cử Quận Tarrant (gọi tắt là “Quản Trị Viên Bầu Cử”) chỉ định chiếu theo 

các điều khoản của Hợp Đồng Bầu Cử.  Các địa điểm của những nơi bỏ phiếu vào Ngày Bầu Cử này có 

nêu trong Phụ Lục A đính kèm ở đây và được hợp nhất ở đây.  Phụ Lục A sẽ được bổ sung để bao gồm 

thêm các nơi bỏ phiếu hoặc nơi khác vào Ngày Bầu Cử được Quản Trị Viên Bầu Cử quy định và để cho 

phù hợp với Hợp Đồng Bầu Cử. 

(b)  Bỏ Phiếu Sớm qua việc đến tận nơi sẽ bắt đầu vào ngày 24 tháng Tư, 2017 và kết thúc vào 

ngày 2 tháng Năm, 2017. Bỏ Phiếu Sớm qua việc đến tận nơi sẽ diễn ra vào các ngày, trong các giờ giấc, 

tại các Nơi Bỏ Phiếu Sớm có ghi trong Phụ Lục A đính kèm ở đây.  Phụ Lục A sẽ được bổ sung để bao 

gồm thêm các nơi bỏ phiếu hoặc nơi khác vào Ngày Bầu Cử được Quản Trị Viên Bầu Cử quy định và để 

cho phù hợp với Hợp Đồng Bầu Cử.  Thư Ký Quận Tarrant, sẽ phục vụ với cương vị thư ký bỏ phiếu sớm 

chiếu theo các điều khoản của Hợp Đồng Dịch Vụ Bầu Cử. 

(c)  Các cuộc bỏ phiếu sớm sẽ được vận động bởi Ủy Ban Bỏ Phiếu Sớm, sẽ được phân bổ và chỉ 

định theo theo các điều khoản của Hợp Đồng Dịch Vụ Bầu Cử. 

(d) Các đơn xin bỏ phiếu qua thư cho tất cả các cư dân của Thành Phố sẽ được gửi tới: Tarrant 

County Elections, PO Box 961011, Fort Worth, Texas 76161-0011, Fax: 817-831-6118; email: 

votebymail@tarrantcounty.com và phải nhận được (không phải đóng dấu bưu điện) trước ngày 25 tháng 

Tư, 2017.  Nếu đơn xin bỏ phiếu qua thư được chuyển giao tận nơi, đơn xin phải được chuyển giao trước 

khi kết thúc giờ làm việc vào ngày 21 tháng Tư, 2017 gửi cho Tarrant County Elections, 2700 Premier 

Street, Fort Worth, Texas 76111. 

 Phần 5.  Các Viên Chức Bầu Cử .  Việc chỉ định các Thẩm Phán Chủ Trì Bầu Cử, các Thẩm 

Phán Khác, Thư Ký Bỏ Phiếu Sớm, Thẩm Phán Chủ Trì của ủy ban bỏ phiếu sơm và các viên chức bầu 

cử khác cho cuộc Bầu Cử sẽ được Quản trị Viên Bầu Cử thực hiện chiếu theo Hợp Đồng Bầu Cử và Bộ 

Luật. Quản trị Viên Bầu Cử có thể dùng nhân viên khác cần cho việc điều hành thích hợp cuộc Bầu Cử, 

bao gồm phụ giúp bán thời gian nếu cần để chuẩn bị cho cuộc Bầu Cử, để đảm bảo chuyển giao đúng thời 

hạn các đồ tiếp liệu trong thời gian bỏ phiếu sớm và vào Ngày Bầu Cử, và cho việc lập bảng các lá phiếu 

hữu hiệu cho các cuộc bỏ phiếu tại trạm đếm phiếu trung tâm. 
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Phần 6.  Những Người Hội Đủ Điều Kiện Bỏ Phiếu.  Tất cả các cử tri cư dân hội đủ điều kiện 

của Thành Phố nói trên sẽ được phép bỏ phiếu tại cuộc bầu cử nói trên. 

Phần 7.  Thông Tin Cần Thiết.  Chiếu theo các điều khoản của Phần 3.009(b) thuộc Bộ Luật 

Bầu Cử Texas, đã có sự phát hiện và xác định rằng: 

(a)   Ngôn ngữ trong dự luật sẽ xuất hiện trên lá phiếu được đặt ra trong Phần 3 ở đây. 

(b)   Mục đích mà các trái phiếu sẽ được cho phép được nêu ra trong Phần 2 ở đây. 

(c)   Số tiền vốn của các trái phiếu sẽ được phép đã nêu trong các Phần 2 và 3 ở đây. 

(d) Như đã nêu trong Phần 2 và 3 ở đây, nếu các trái phiếu được cử tri chấp thuận, Hội Đồng 

Thành Phố sẽ được phép đánh thuế địa ốc và tài sản hàng năm trên tất cả các tài sản có 

thể đánh thuế được ở Thành Phố, trong phạm vi cho phép của luật pháp, đủ để trả tiền 

vốn và tiền lời trên các trái phiếu và cung cấp một quỹ chìm để trả cho các trái phiếu lúc 

đáo hạn. 

(e)    Dựa trên các tình trạng về trái phiếu trên thị trường vào ngày áp dụng Nghị Quyết này, 

mức lời tối đa cho bất cứ đợt Trái phiếu nào được ước lượng là 5.000% đã được tính toán 

theo luật hiện hành.  Con số ước lượng này có kể vào một số yếu tố, bao gồm lịch biểu 

phát hành, lịch biểu đáo hạn và các mức giá trái phiếu dự kiến của các trái phiếu theo đề 

nghị.  Mức lời tối đa đã được ước lượng như vậy được đưa ra chỉ nhằm thông tin mà thôi, 

mà không phải là một giới hạn về mức lời mà các Trái phiếu, hoặc bất cứ đợt nào bởi đó, 

có thể được đem bán. 

 (f) Như đã nêu ra trong Phần 2 ở đây, nếu trái phiếu được chấp thuận, chúng có thể được 

phát hành theo một hoặc  nhiều đợt trong một thời gian không quá 40 năm. 

(g)   Số tiền gộp của khoản vốn còn nợ thuộc các nghĩa vụ nợ của Thành Phố được bảo đảm 

bởi các khoản thuế đánh vào địa ốc và tài sản kể từ khi bắt đầu tài khóa 2016-2017 của 

Thành Phố là $9,010,000. 

(h)   Số tiền gộp của khoản lời còn nợ thuộc các nghĩa vụ nợ của Thành Phố được bảo đảm bởi 

các khoản thuế đánh vào địa ốc và tài sản kể từ khi bắt đầu tài khóa 2016-2017 của 

Thành Phố là $3,473,218.75. 

 (i)   Mức thuế dịch vụ đánh vào khoản nợ thuế địa ốc và tài sản cho Thành Phố vào tài khóa 

2016-2017 là $0.2470 mỗi $100 giá trị đã được chỉ định để đánh thuế. 

Phần 8.  Ngày Hiệu Lực. Theo các điều khoản của Bộ Luật Chính Phủ Texas, Phần 1201.028, 

Nghị Quyết này sẽ có hiệu lực tức thời sau khi được Hội Đồng Thành Phố cho áp dụng. 
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PHỤ LỤC A 

EARLY VOTING BY PERSONAL APPEARANCE DAYS AND HOURS 
(DÍAS Y HORAS DE VOTACIÓN TEMPRANO POR APARICIÓN PERSONAL) 

(Ngày và giờ đi bầu cử sớm) 

 
This schedule of early voting locations, dates and times applies to voters in the following cities, 

towns, schools, college and water districts: (Este horario de casetas de votación adelantada, sus fechas y 

tiempos aplican a votantes en las siguientes ciudades, pueblos, escolares, colegio y distritos de agua)(Đây 

là lịch trình của những địa điểm, ngày tháng và thời gian cho bầu cử sớm áp dụng cho các cử tri ở trong 

những điều sau đây: thành phố, thị xã, trường học, đại học và cơ quan thủy cục): Arlington, Bedford, Blue 

Mound, Colleyville, Dalworthington Gardens, Euless, Everman, Flower Mound, Forest Hill, Fort Worth, 

Grand Prairie District 1, Grapevine, Haltom City, Keller, Kennedale, Lakeside, Mansfield, Pantego, 

Richland Hills, River Oaks, Roanoke Ward 1, Saginaw, Sansom Park, Southlake, Trophy Club, Watauga, 

Westlake, Westworth Village, Arlington ISD, Azle ISD, Birdville ISD, Carroll ISD, Crowley ISD, Fort 

Worth ISD Districts 4, 7, 8 and 9, Grapevine‐Colleyville ISD, Keller ISD, Lewisville ISD, Mansfield 

ISD, Northwest ISD, White Settlement ISD, Tarrant County College District 3, Tarrant Regional Water 

District and Trophy Club Municipal Utility District No. 1 

April (Abril) (Tháng Tư) 24 – 28 Monday – Friday (Lunes – Viernes) (Thứ Hai – Thứ Sáu) 8:00 a.m. – 

5:00 p.m. 

April (Abril) (Tháng Tư) 29 Saturday (Sábado)(Thứ Bảy) 7:00 a.m. – 7:00 p.m. 

April (Abril) (Tháng Tư) 30 Sunday (Domingo)(Chủ Nhật) 11:00 a.m. – 4:00 p.m. 

May (Mayo) (Tháng Năm) 1 – 2 Monday – Tuesday (Lunes – Martes)(Thứ Hai‐Thứ Ba) 7:00 a.m. – 7:00 

p.m. 
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Temporary Branch Early Voting Locations with Special Days and Hours 

(Lista de Caseta Temporal con Días y Horas Especiales) 

(Chi Nhánh Địa Điểm Bầu Cử Sớm với Những Ngày và Giờ Đặc Biệt Tạm Thời) 

 

 
 
 
 
 
 

Các Địa Điểm Bỏ Phiếu vào Ngày Bầu Cử 
 

Ngày Bầu Cử là 6 Tháng Năm, 2017 
Phòng Phiếu vào Ngày Bầu Cử mở cửa từ 7:00 sáng tới 7:00 chiều 

 
 

Westworth Village Municipal Complex 
311 Burton Hill Road 

Westworth Village, Texas, 76114 
 


