
Sắc lệnh Thành phố Houston số 2022-626 
SẮC LỆNH RA LỆNH TỔ CHỨC MỘT CUỘC BẦU CỬ KẾT HỢP VÀO NGÀY 8 THÁNG MƯỜI MỘT, 

2022, ĐỂ ĐỆ TRÌNH CHO CÁC CỬ TRI HỘI ĐỦ ĐIỀU KIỆN CỦA THÀNH PHỐ HOUSTON, TEXAS, MỘT SỐ 
DỰ LUẬT PHÁT HÀNH CÁC TRÁI PHIẾU CẢI THIỆN CÔNG CỘNG CHO CÁC MỤC ĐÍCH KHÁC NHAU; ẤN 
ĐỊNH ĐỊA ĐIỂM CỦA MỖI ĐỊA ĐIỂM PHÒNG PHIẾU VÀ GIỜ CÁC QUẦY PHIẾU ĐÓ SẼ MỞ CỬA; QUY 
ĐỊNH VỀ KHẢ NĂNG TÁCH RỜI; ĐỀ RA CÁC ĐIỀU KHOẢN QUY ĐỊNH KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN CHỦ ĐỀ; 
VÀ TUYÊN BỐ TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP. 

XÉT THẤY RẰNG, Thành phố Houston, Texas (“Thành phố”), theo đây nhận định và quyết định rằng 
cần thiết và nên yêu cầu tổ chức và tổ chức một cuộc bầu cử trong Thành phố để đệ trình một số dự luật liên 
quan đến việc phát hành các trái phiếu cải thiện công cộng cho nhiều mục đích khác nhau (mỗi dự luật được gọi 
là “Dự luật”, và được gọi chung là “Các Dự luật”), như trình bày ở phần sau của sắc lệnh này; và 

XÉT THẤY RẰNG, Hội đồng Thành phố theo đây nhận định và quyết định rằng cuộc bầu cử nói trên sẽ 
được tổ chức vào ngày bầu cử đồng loạt theo quy định của Mục 41.001(a) Bộ Luật Bầu cử Texas, bản tu chính, 
như quy định của luật pháp Texas; VÌ VẬY BÂY GIỜ, 
HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ CỦA THÀNH PHỐ HOUSTON, TEXAS RA LỆNH: 

Mục 1. Những điều ghi trong phần mở đầu của Sắc Lệnh này là đúng và chính xác và theo đây 
được phê chuẩn trong khuôn khổ Sắc Lệnh này. 

Mục 2. Theo đây, một cuộc bầu cử (“Cuộc Bầu Cử”) được ra lệnh tổ chức cho và trong phạm vi 
Thành Phố vào thứ Ba, ngày 8 Tháng Mười Một, 2022, từ 7:00 a.m. đến 7:00 p.m., trong đó các dự luật phát 
hành các trái phiếu để đài thọ các công trình cải thiện công cộng cố định khác nhau, các dự án công cộng và 
các mục đích công cộng khác của Thành phố, và đánh thuế để trả các trái phiếu đó cũng như lãi suất của các 
trái phiếu đó, sẽ được đệ trình riêng cho các cử tri hội đủ điều kiện của Thành phố: 

THÀNH PHỐ HOUSTON, DỰ LUẬT A 
Hội đồng Thành phố của Thành phố Houston, Texas, có được phép phát hành các trái 

phiếu của Thành phố, có thể được gọi là các Trái phiếu Cải thiện Công cộng Thành phố Houston, 
Texas, với số tiền là $277,000,000, đáo hạn định kỳ hoặc đáo hạn không quá 40 năm kể từ (các) 
ngày phát hành vào các thời điểm khác như có thể được Hội đồng Thành phố quy định, và chịu 
bất kỳ (các) mức lãi suất nào, hoặc là lãi suất cố định, lãi suất thay đổi, hoặc lãi suất thả nổi, theo 
bất kỳ công thức, cách tính, hoặc phương pháp tính nào được quy định rõ ràng, không vượt quá 
mức lãi suất tối đa hiện đang hoặc sau này được luật pháp cho phép, và bán các trái phiếu đó 
theo bất kỳ (các) mức giá nào, tất cả tùy theo quyết định của Hội đồng Thành phố vào thời điểm 
phát hành, và đánh thuế đối với tất cả các bất động sản phải đóng thuế trong Thành Phố, hàng 
năm ở mức đủ để trả tiền gốc và lãi suất của các trái phiếu đó (cùng với bất kỳ trái phiếu nào có 
thể được phát hành để hoàn trả các trái phiếu đó) theo hình thức cộng dồn và lập quỹ dự phòng 
để trả tiền gốc của các trái phiếu đó (cùng với bất kỳ trái phiếu nào có thể được phát hành để 
hoàn trả các trái phiếu đó) khi đến hạn, cũng như tất cả các khoản chi trả theo bất kỳ hợp đồng 
tín dụng nào, với mục đích mua lại, xây dựng, phục hồi và trang bị các công trình cải tạo thường 
trực an toàn công cộng và cơ sở vật chất cho sở cảnh sát và sở cứu hỏa của Thành phố, việc 
mua đất và quyền sử dụng đất cho bất kỳ công trình cải thiện nào như vậy, và tất cả các vấn đề 
cần thiết hoặc liên quan đến vấn đề nói trên hay không? 

THÀNH PHỐ HOUSTON, DỰ LUẬT B 
Hội đồng Thành phố của Thành phố Houston, Texas, có được phép phát hành các trái 

phiếu của Thành phố, có thể được gọi là các Trái phiếu Cải thiện Công cộng Thành phố Houston, 
Texas, với số tiền là $60,000,000, đáo hạn định kỳ hoặc không quá 40 năm kể từ (các) ngày phát 
hành vào các thời điểm khác như có thể được Hội đồng Thành phố quy định, và chịu bất kỳ (các) 
mức lãi suất nào, hoặc là lãi suất cố định, lãi suất thay đổi, hoặc lãi suất thả nổi, theo bất kỳ công 
thức, cách tính, hoặc phương pháp tính nào được quy định rõ ràng, không vượt quá mức lãi suất 
tối đa hiện đang hoặc sau này được luật pháp cho phép, và bán các trái phiếu đó theo bất kỳ 
(các) mức giá nào, tất cả tùy theo quyết định của Hội đồng Thành phố vào thời điểm phát hành, 
và đánh thuế đối với tất cả các bất động sản phải đóng thuế trong Thành Phố, hàng năm ở mức 
đủ để trả tiền gốc và lãi suất của các trái phiếu đó (cùng với bất kỳ trái phiếu nào có thể được 
phát hành để hoàn trả các trái phiếu đó) theo hình thức cộng dồn và lập quỹ dự phòng để trả tiền 
gốc của các trái phiếu đó (cùng với bất kỳ trái phiếu nào có thể được phát hành để hoàn trả các 
trái phiếu đó) khi đến hạn, cũng như tất cả các khoản chi trả theo bất kỳ hợp đồng tín dụng nào, 
với mục đích bảo tồn, cải thiện, mua lại, xây dựng và trang bị các công viên trong khu dân cư, cơ 
sở giải trí và đường mòn, và tất cả các vấn đề cần thiết hoặc liên quan đến vấn đề nói trên hay 
không? 



THÀNH PHỐ HOUSTON DỰ LUẬT C 
Hội đồng Thành phố của Thành phố Houston, Texas, có được phép phát hành các trái 

phiếu của Thành phố, có thể được gọi là các Trái phiếu Cải thiện Công cộng Thành phố Houston, 
Texas, với số tiền là $47,000,000, đáo hạn định kỳ hoặc đáo hạn không quá 40 năm kể từ (các) 
ngày phát hành vào các thời điểm khác như có thể được Hội đồng Thành phố quy định, và chịu 
bất kỳ (các) mức lãi suất nào, hoặc là lãi suất cố định, lãi suất thay đổi, hoặc lãi suất thả nổi, theo 
bất kỳ công thức, cách tính, hoặc phương pháp tính nào được quy định rõ ràng, không vượt quá 
mức lãi suất tối đa hiện đang hoặc sau này được luật pháp cho phép, và bán các trái phiếu đó 
theo bất kỳ (các) mức giá nào, tất cả tùy theo quyết định của Hội đồng Thành phố vào thời điểm 
phát hành, và đánh thuế đối với tất cả các bất động sản phải đóng thuế trong Thành Phố, hàng 
năm ở mức đủ để trả tiền gốc và lãi suất của các trái phiếu đó (cùng với bất kỳ trái phiếu nào có 
thể được phát hành để hoàn trả các trái phiếu đó) theo hình thức cộng dồn và lập quỹ dự phòng 
để trả tiền gốc của các trái phiếu đó (cùng với bất kỳ trái phiếu nào có thể được phát hành để 
hoàn trả các trái phiếu đó) khi đến hạn, cũng như tất cả các khoản chi trả theo bất kỳ hợp đồng 
tín dụng nào, với mục đích mua lại, xây dựng, phục hồi và trang bị các tòa nhà và cơ sở cho mục 
đích chăm sóc động vật (BARC), bao gồm việc mua đất và quyền sử dụng đất cho bất kỳ công 
trình cải thiện nào như vậy, và tất cả các vấn đề cần thiết hoặc liên quan đến vấn đề nói trên hay 
không? 

THÀNH PHỐ HOUSTON DỰ LUẬT D 
Hội đồng Thành phố của Thành phố Houston, Texas, có được phép phát hành các trái 

phiếu của Thành phố, có thể được gọi là các Trái phiếu Cải thiện Công cộng Thành phố Houston, 
Texas, với số tiền là $33,000,000, đáo hạn định kỳ hoặc đáo hạn không quá 40 năm kể từ (các) 
ngày phát hành vào các thời điểm khác như có thể được Hội đồng Thành phố quy định, và chịu 
bất kỳ (các) mức lãi suất nào, hoặc là lãi suất cố định, lãi suất thay đổi, hoặc lãi suất thả nổi, theo 
bất kỳ công thức, cách tính, hoặc phương pháp tính nào được quy định rõ ràng, không vượt quá 
mức lãi suất tối đa hiện đang hoặc sau này được luật pháp cho phép, và bán các trái phiếu đó 
theo bất kỳ (các) mức giá nào, tất cả tùy theo quyết định của Hội đồng Thành phố vào thời điểm 
phát hành, và đánh thuế đối với tất cả các bất động sản phải đóng thuế trong Thành Phố, hàng 
năm ở mức đủ để trả tiền gốc và lãi suất của các trái phiếu đó (cùng với bất kỳ trái phiếu nào có 
thể được phát hành để hoàn trả các trái phiếu đó) theo hình thức cộng dồn và lập quỹ dự phòng 
để trả tiền gốc của các trái phiếu đó (cùng với bất kỳ trái phiếu nào có thể được phát hành để 
hoàn trả các trái phiếu đó) khi đến hạn, cũng như tất cả các khoản chi trả theo bất kỳ hợp đồng 
tín dụng nào, với mục đích mua lại, xây dựng, phục hồi và trang bị các tòa nhà và cơ sở được sở 
hữu và vận hành của Thành phố để hỗ trợ và cung cấp dịch vụ y tế và sức khỏe công cộng, bao 
gồm việc mua đất và quyền sử dụng đất cho bất kỳ công trình cải thiện nào như vậy, và tất cả 
các vấn đề cần thiết hoặc liên quan đến vấn đề nói trên hay không? 

THÀNH PHỐ HOUSTON DỰ LUẬT E 
Hội đồng Thành phố của Thành phố Houston, Texas, có được phép phát hành các trái 

phiếu của Thành phố, có thể được gọi là các Trái phiếu Cải thiện Công cộng Thành phố Houston, 
Texas, với số tiền là $29,000,000, đáo hạn định kỳ hoặc đáo hạn không quá 40 năm kể từ (các) 
ngày phát hành vào các thời điểm khác như có thể được Hội đồng Thành phố quy định, và chịu 
bất kỳ (các) mức lãi suất nào, hoặc là lãi suất cố định, lãi suất thay đổi, hoặc lãi suất thả nổi, theo 
bất kỳ công thức, cách tính, hoặc phương pháp tính nào được quy định rõ ràng, không vượt quá 
mức lãi suất tối đa hiện đang hoặc sau này được luật pháp cho phép, và bán các trái phiếu đó 
theo bất kỳ (các) mức giá nào, tất cả tùy theo quyết định của Hội đồng Thành phố vào thời điểm 
phát hành, và đánh thuế đối với tất cả các bất động sản phải đóng thuế trong Thành Phố, hàng 
năm ở mức đủ để trả tiền gốc và lãi suất của các trái phiếu đó (cùng với bất kỳ trái phiếu nào có 
thể được phát hành để hoàn trả các trái phiếu đó) theo hình thức cộng dồn và lập quỹ dự phòng 
để trả tiền gốc của các trái phiếu đó (cùng với bất kỳ trái phiếu nào có thể được phát hành để 
hoàn trả các trái phiếu đó) khi đến hạn, cũng như tất cả các khoản chi trả theo bất kỳ hợp đồng 
tín dụng nào, với mục đích mua lại, xây dựng, phục hồi và trang bị các tòa nhà và cơ sở hành 
chính hiện có của Thành phố, bao gồm việc mua đất và quyền sử dụng đất cho bất kỳ công trình 
cải thiện nào như vậy, và tất cả các vấn đề cần thiết hoặc liên quan đến vấn đề nói trên hay 
không? 

THÀNH PHỐ HOUSTON DỰ LUẬT F 
Hội đồng Thành phố của Thành phố Houston, Texas, có được phép phát hành các trái 

phiếu của Thành phố, có thể được gọi là các Trái phiếu Cải thiện Công cộng Thành phố Houston, 



Texas, với số tiền là $26,000,000, đáo hạn định kỳ hoặc đáo hạn không quá 40 năm kể từ (các) 
ngày phát hành vào các thời điểm khác như có thể được Hội đồng Thành phố quy định, và chịu 
bất kỳ (các) mức lãi suất nào, hoặc là lãi suất cố định, lãi suất thay đổi, hoặc lãi suất thả nổi, theo 
bất kỳ công thức, cách tính, hoặc phương pháp tính nào được quy định rõ ràng, không vượt quá 
mức lãi suất tối đa hiện đang hoặc sau này được luật pháp cho phép, và bán các trái phiếu đó 
theo bất kỳ (các) mức giá nào, tất cả tùy theo quyết định của Hội đồng Thành phố vào thời điểm 
phát hành, và đánh thuế đối với tất cả các bất động sản phải đóng thuế trong Thành Phố, hàng 
năm ở mức đủ để trả tiền gốc và lãi suất của các trái phiếu đó (cùng với bất kỳ trái phiếu nào có 
thể được phát hành để hoàn trả các trái phiếu đó) theo hình thức cộng dồn và lập quỹ dự phòng 
để trả tiền gốc của các trái phiếu đó (cùng với bất kỳ trái phiếu nào có thể được phát hành để 
hoàn trả các trái phiếu đó) khi đến hạn, cũng như tất cả các khoản chi trả theo bất kỳ hợp đồng 
tín dụng nào, với mục đích mua lại, xây dựng, phục hồi và trang bị các tòa nhà và cơ sở hệ thống 
thư viện công cộng, việc mua đất và quyền sử dụng đất cho bất kỳ công trình cải thiện nào như 
vậy, và tất cả các vấn đề cần thiết hoặc liên quan đến vấn đề nói trên hay không? 

THÀNH PHỐ HOUSTON DỰ LUẬT G 
Hội đồng Thành phố của Thành phố Houston, Texas, có được phép phát hành các trái 

phiếu của Thành phố, có thể được gọi là các Trái phiếu Cải thiện Công cộng Thành phố Houston, 
Texas, với số tiền là $6,000,000, đáo hạn định kỳ hoặc đáo hạn không quá 40 năm kể từ (các) 
ngày phát hành vào các thời điểm khác như có thể được Hội đồng Thành phố quy định, và chịu 
bất kỳ (các) mức lãi suất nào, hoặc là lãi suất cố định, lãi suất thay đổi, hoặc lãi suất thả nổi, theo 
bất kỳ công thức, cách tính, hoặc phương pháp tính nào được quy định rõ ràng, không vượt quá 
mức lãi suất tối đa hiện đang hoặc sau này được luật pháp cho phép, và bán các trái phiếu đó 
theo bất kỳ (các) mức giá nào, tất cả tùy theo quyết định của Hội đồng Thành phố vào thời điểm 
phát hành, và đánh thuế đối với tất cả các bất động sản phải đóng thuế trong Thành Phố, hàng 
năm ở mức đủ để trả tiền gốc và lãi suất của các trái phiếu đó (cùng với bất kỳ trái phiếu nào có 
thể được phát hành để hoàn trả các trái phiếu đó) theo hình thức cộng dồn và lập quỹ dự phòng 
để trả tiền gốc của các trái phiếu đó (cùng với bất kỳ trái phiếu nào có thể được phát hành để 
hoàn trả các trái phiếu đó) khi đến hạn, cũng như tất cả các khoản chi trả theo bất kỳ hợp đồng 
tín dụng nào, với mục đích mua lại, xây dựng, phục hồi và trang bị các tòa nhà và cơ sở quản lý 
rác thải rắn, bao gồm việc mua đất và quyền sử dụng đất cho bất kỳ công trình cải thiện nào như 
vậy, và tất cả các vấn đề cần thiết hoặc liên quan đến vấn đề nói trên hay không? 

 

Mục 3. Các phân khu bầu cử và địa điểm phòng phiếu cho Cuộc Bầu Cử theo đây được thiết lập 
như qui định trong Phụ Lục A, kèm theo đây và là một phần của Sắc Lệnh này cho mọi mục đích.  Trong 
trường hợp Thị Trưởng thấy rằng một hoặc nhiều địa điểm phòng phiếu quy định ở trên sẽ không có hoặc 
không phù hợp để sử dụng trong Cuộc Bầu Cử hoặc các địa điểm thay thế khác do Quận Harris, Quận Fort 
Bend và Quận Montgomery ấn định liên quan đến việc điều hành Cuộc Bầu Cử, theo đây Thị Trưởng được 
phép quy định các địa điểm phòng phiếu thay thế và cung cấp và thông báo hoặc yêu cầu thông báo vấn đề đó 
theo quy định của luật hiện hành.  Ngoài ra, Thị Trưởng được ủy quyền phê chuẩn bất kỳ thay đổi nào đối với 
các phân khu và địa điểm phòng phiếu ghi trong Phụ Lục A nếu được yêu cầu bởi luật pháp Tiểu Bang Texas 
và Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. 

Mục 4. Cuộc Bầu Cử sẽ diễn ra theo các điều khoản quy định của Hiến Chương Thành Phố 
Houston, Texas, Hiến Pháp và luật pháp Tiểu Bang Texas và Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, và Sắc Lệnh này. Chỉ 
có các cử tri của Thành Phố Houston, Texas, là những người hội đủ điều kiện theo luật tiểu bang và liên bang 
mới được phép bỏ phiếu trong Cuộc Bầu cử. 

Mục 5. Thư Ký Thành Phố theo đây được ủy quyền và được chỉ thị biên soạn và cung cấp các lá 
phiếu cho Cuộc Bầu Cử và bất kỳ đồ dùng cũng như dịch vụ cần thiết nào khác không được cung cấp theo các 
điều khoản của các hợp đồng dịch vụ bầu cử ký kết giữa Thành Phố và Quận Harris, Quận Fort Bend, và Quận 
Montgomery, theo luật hiện hành. Trong các lá phiếu đó sẽ ghi dự luật tương ứng với mỗi Dự luật quy định 
trong Mục 2 của Sắc Lệnh này. Các dự luật đó sẽ có nội dung như sau, cùng với điều khoản bỏ phiếu “THUẬN” 
hoặc “CHỐNG” mỗi Dự luật: 

THÀNH PHỐ HOUSTON, DỰ LUẬT A 
PHÁT HÀNH CÁC TRÁI PHIẾU CẢI THIỆN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TRỊ GIÁ $277,000,000 ĐỂ 

MUA LẠI, XÂY DỰNG, TU BỔ VÀ TRANG THIẾT BỊ CHO CÁC CƠ SỞ VÀ CÁC HẠNG MỤC CẢI TIẾN 
LÂU DÀI VỀ AN TOÀN CÔNG CỘNG CHO CÁC SỞ CẢNH SÁT VÀ SỞ CỨU HỎA CỦA THÀNH PHỐ 

VÀ ĐÁNH THUẾ Ở MỨC ĐỦ ĐỂ TRẢ TIỀN GỐC VÀ LÃI CỦA CÁC TRÁI PHIẾU ĐÓ. 



THÀNH PHỐ HOUSTON, DỰ LUẬT B 
PHÁT HÀNH CÁC TRÁI PHIẾU CẢI THIỆN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TRỊ GIÁ $60,000,000 ĐỂ BẢO 
TỒN, CẢI THIỆN, MUA LẠI, XÂY DỰNG VÀ TRANG THIẾT BỊ CHO CÁC CÔNG VIÊN KHU PHỐ, CÁC 
CƠ SỞ GIẢI TRÍ VÀ NHỮNG CON ĐƯỜNG MÒN VÀ ĐÁNH THUẾ Ở MỨC ĐỦ ĐỂ TRẢ TIỀN GỐC VÀ 

LÃI CỦA CÁC TRÁI PHIẾU ĐÓ. 
THÀNH PHỐ HOUSTON DỰ LUẬT C 

PHÁT HÀNH CÁC TRÁI PHIẾU CẢI THIỆN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TRỊ GIÁ $47,000,000 ĐỂ MUA LẠI, 
XÂY DỰNG, TU BỔ, VÀ TRANG THIẾT BỊ CHO CÁC TÒA NHÀ VÀ CÁC CƠ SỞ VỚI MỤC ĐÍCH CHĂM SÓC 

ĐỘNG VẬT (BARC) VÀ ĐÁNH THUẾ Ở MỨC ĐỦ ĐỂ TRẢ TIỀN GỐC VÀ LÃI CỦA CÁC TRÁI PHIẾU ĐÓ.  
THÀNH PHỐ HOUSTON DỰ LUẬT D 

PHÁT HÀNH CÁC TRÁI PHIẾU CẢI THIỆN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TRỊ GIÁ $33,000,000 ĐỂ MUA 
LẠI, XÂY DỰNG, TU BỔ, VÀ TRANG THIẾT BỊ CHO CÁC TÒA NHÀ VÀ CƠ SỞ THUỘC SỞ HỮU CỦA 
THÀNH PHỐ ĐỂ HỖ TRỢ VÀ CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ Y TẾ CỘNG ĐỒNG VÀ DỊCH VỤ CHĂM SÓC 

SỨC KHỎE VÀ ĐÁNH THUẾ Ở MỨC ĐỦ ĐỂ TRẢ TIỀN GỐC VÀ LÃI CỦA CÁC TRÁI PHIẾU ĐÓ. 
THÀNH PHỐ HOUSTON DỰ LUẬT E 

PHÁT HÀNH CÁC TRÁI PHIẾU CẢI THIỆN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TRỊ GIÁ $29,000,000 ĐỂ MUA 
LẠI, XÂY DỰNG, TU BỔ, VÀ TRANG THIẾT BỊ CHO CÁC TÒA NHÀ VÀ CÁC CƠ SỞ HÀNH CHÍNH 

HIỆN CÓ CỦA THÀNH PHỐ VÀ ĐÁNH THUẾ Ở MỨC ĐỦ ĐỂ TRẢ TIỀN GỐC VÀ LÃI CỦA CÁC TRÁI 
PHIẾU ĐÓ. 

THÀNH PHỐ HOUSTON DỰ LUẬT F 
PHÁT HÀNH CÁC TRÁI PHIẾU CẢI THIỆN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TRỊ GIÁ $26,000,000 ĐỂ MUA 
LẠI, XÂY DỰNG, TU BỔ VÀ TRANG THIẾT BỊ CHO CÁC TÒA NHÀ VÀ CÁC CƠ SỞ CỦA HỆ THỐNG 

THƯ VIỆN CÔNG CỘNG VÀ ĐÁNH THUẾ Ở MỨC ĐỦ ĐỂ TRẢ TIỀN GỐC VÀ LÃI CỦA CÁC TRÁI PHIẾU 
ĐÓ. 

THÀNH PHỐ HOUSTON DỰ LUẬT G 
PHÁT HÀNH CÁC TRÁI PHIẾU CẢI THIỆN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TRỊ GIÁ $6,000,000 ĐỂ MUA LẠI, 
XÂY DỰNG, TU BỔ VÀ TRANG THIẾT BỊ CÁC CẢI TIẾN LÂU DÀI CHO CÁC MỤC ĐÍCH QUẢN LÝ RÁC 
THẢI DẠNG CỨNG VÀ ĐÁNH THUẾ Ở MỨC ĐỦ ĐỂ TRẢ TIỀN GỐC VÀ LÃI CỦA CÁC TRÁI PHIẾU ĐÓ. 

 

Thủ tục bỏ phiếu trong Cuộc Bầu Cử sẽ sử dụng một hệ thống bỏ phiếu đã được phê chuẩn theo các điều 
khoản quy định của Bộ Luật Bầu Cử Texas và/hoặc Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ, nếu thích hợp (“hệ thống bỏ phiếu 
được phê chuẩn”). 

Mục 6. Các Quản Trị Viên phụ trách Bầu Cử của Quận Harris, Fort Bend và Montgomery được 
chỉ định là các Thư Ký phụ trách Bỏ Phiếu Sớm để thực hiện các chức năng nhiệm vụ cho các cử tri Thành Phố 
của các quận đó, là người hội đủ điều kiện theo luật tiểu bang và liên bang trong các quận tương ứng của họ, 
tuy nhiên với điều kiện là trong trường hợp Thành Phố không thể ký thỏa thuận chính thức cuối cùng với Quận 
Harris, Quận Fort Bend, hoặc Quận Montgomery, chiếu theo các Chương 31 và 271, Bộ Luật Bầu Cử Texas, 
Thị Trưởng được ủy quyền ra lệnh thực hiện bất kỳ thay đổi nào cần thiết để tạo điều kiện bỏ phiếu sớm cho 
các cử tri Thành Phố của các Quận đó, là những người hội đủ điều kiện bỏ phiếu theo luật tiểu bang và liên 
bang. Thủ tục đích thân tới bỏ phiếu sớm sẽ diễn ra theo cách thức tương tự, sử dụng hệ thống bỏ phiếu đã 
được phê chuẩn và sẽ được tiến hành tại các địa điểm và ngày giờ ghi dưới đây và trong Phụ Lục B và tại các 
địa điểm cũng như ngày giờ khác mà sau này Thị Trưởng có thể quy định: 

 
Chỉ Dành Cho các Cử Tri Quận Harris - Địa Điểm Bỏ Phiếu Sớm Chính 

NRG Arena 
1 NRG Parkway 

Houston, TX  77054 
 

Giờ Đích Thân Tới Bỏ Phiếu Sớm 
Chỉ dành cho Cử Tri Quận Harris 

 
Thứ Hai  Ngày 24 Tháng Mười, 2022  7:00 a.m. - 7:00 p.m. 
Thứ Ba  Ngày 25 Tháng Mười, 2022  7:00 a.m. - 7:00 p.m. 
Thứ Tư  Ngày 26 Tháng Mười, 2022  7:00 a.m. - 7:00 p.m. 
Thứ Năm  Ngày 27 Tháng Mười, 2022  7:00 a.m. - 7:00 p.m. 
Thứ Sáu  Ngày 28 Tháng Mười, 2022  7:00 a.m. - 7:00 p.m. 
Thứ Bảy  Ngày 29 Tháng Mười, 2022  7:00 a.m. - 7:00 p.m. 



Chủ Nhật  Ngày 30 Tháng Mười, 2022  12:00 p.m. - 6:00 p.m. 
Thứ Hai  Ngày 31 Tháng Mười, 2022  7:00 a.m. - 7:00 p.m. 
Thứ Ba  Ngày 1 Tháng Mười Một, 2022 7:00 a.m. - 7:00 p.m. 
Thứ Tư  Ngày 2 Tháng Mười Một, 2022 7:00 a.m. - 7:00 p.m. 
Thứ Năm  Ngày 3 Tháng Mười Một, 2022 7:00 a.m. - 7:00 p.m. 
Thứ Sáu  Ngày 4 Tháng Mười Một, 2022 7:00 a.m. - 7:00 p.m. 
 

Chỉ Dành Cho Cử Tri Quận Fort Bend - Địa Điểm Bỏ Phiếu Sớm Chính 
Rosenberg Annex 

4520 Reading Road 
Rosenberg, TX  77471 

 
Giờ Đích Thân Tới Bỏ Phiếu Sớm 

Chỉ dành cho Cử Tri Quận Fort Bend 
  Lịch dành cho: 
 
  Advenir at Grand Parkway West – 5555 Long Prairie Trace, Richmond 
  Cinco Ranch Branch Library – 2620 Commercial Center Blvd, Katy 
  Commonwealth Clubhouse – 4330 Knightsbridge Blvd, Sugar Land 

Four Corners Community Center – 15700 Old Richmond Rd, Sugar Land 
Fulshear High School – 9302 Charger Way, Fulshear 
Jacks Conference Center – 3232 Austin Pkwy, Sugar Land 
Jones Creek Ranch Park – 7714 FM Rd 359, Richmond 
Kroger Riverstone – 18861 University Blvd, Sugar Land 
Meadows Place City Hall – 1 Troyan Dr, Meadows Place 
Missouri City Visitors Center – 1522 Texas Pkwy, Missouri City 
North Annex – 22333 Grand Corner Drive, Katy 
Quail Valley Fund Office – 3603 Glenn Lakes Ln, Missouri City 
Road and Bridge (Needville) – 3743 School St, Needville 
Rosenberg Annex Building – 4520 Reading Rd, Rosenberg 
Sienna Annex – 5855 Sienna Springs Way, Missouri City 

 
Thứ Hai - thứ Sáu Ngày 24 - 28 Tháng Mười, 2022  7:00 a.m. đến 7:00 p.m. 
Thứ Bảy  Ngày 29 Tháng Mười, 2022   7:00 a.m. đến 7:00 p.m. 
Chủ Nhật  Ngày 30 Tháng Mười, 2022   12:00 p.m. đến 6:00 p.m. 
Thứ Hai - thứ Sáu  Ngày 31 Tháng Mười –  
   4 Tháng Mười một, 2022   7:00 a.m. đến 7:00 p.m. 
 

  Lịch dành cho: 
 
  Beasley City Hall – 319 S 3rd Street, Beasley  
  Bowie Middle – 700 Plantation Dr, Richmond 
  Chasewood Clubhouse – 7622 Chasewood Dr, Missouri City 
  George Memorial Library – 1001 Golfview Dr, Richmond 
  Great Oaks Baptist Church – 7101 FM 2759, Richmond 
  Hightower High School – 3333 Hurricane Ln, Missouri City 
  Jordan High School – 27500 Fulshear Bend, Fulshear 
  Lost Creek Conference Center – 3703 Lost Creek Blvd, Sugar Land 
  Reese Technical Center – 12300 University Dr, Sugar Land 
  Richmond Water Maintenance Facility – 110 N 8th Street, Richmond 
  Seven Lakes High School – 9271 S. Fry Road, Katy 
  Sugar Land Branch Library – 550 Eldridge Rd, Sugar Land 
  Tompkins High School – 4400 Falcon Landing Blvd, Katy 
   

Thứ Hai - thứ Sáu  Ngày 24-28 Tháng Mười, 2022 7:00 a.m. đến 7:00 p.m. 
Thứ Bảy  Ngày 29 Tháng Mười, 2022  7:00 a.m. đến 7:00 p.m. 
Chủ Nhật   Ngày 30 Tháng Mười, 2022  TẤT CẢ CÁC ĐỊA ĐIỂM ĐÓNG CỬA 
Thứ Hai - thứ Sáu Ngày 31 Tháng Mười –  
   4 Tháng Mười một, 2022  7:00 a.m. đến 7:00 p.m. 



 

Chỉ Dành Cho Cử Tri Quận Montgomery - Địa Điểm Bỏ Phiếu Sớm Chính 
Central Library 

101 1-45 North, Large Meeting Room 
Conroe, Texas  77301 

 
Giờ Đích Thân Tới Bỏ Phiếu Sớm 

Chỉ dành cho Cử Tri Quận Montgomery 
 

Thứ Hai  Ngày 24 Tháng Mười, 2022  8:00 a.m. - 5:00 p.m. 
Thứ Ba  Ngày 25 Tháng Mười, 2022  8:00 a.m. - 5:00 p.m. 
Thứ Tư  Ngày 26 Tháng Mười, 2022  8:00 a.m. - 5:00 p.m. 
Thứ Năm  Ngày 27 Tháng Mười, 2022  8:00 a.m. - 5:00 p.m. 
Thứ Sáu  Ngày 28 Tháng Mười, 2022  8:00 a.m. - 5:00 p.m. 
Thứ Bảy  Ngày 29 Tháng Mười, 2022  7:00 a.m. - 7:00 p.m. 
Chủ Nhật  Ngày 30 Tháng Mười, 2022    11:00 a.m. - 5:00 p.m. 
Thứ Hai  Ngày 31 Tháng Mười, 2022  7:00 a.m. - 7:00 p.m. 
Thứ Ba  Ngày 1 Tháng Mười Một, 2022 7:00 a.m. - 7:00 p.m. 
Thứ Tư  Ngày 2 Tháng Mười Một, 2022 7:00 a.m. - 7:00 p.m. 
Thứ Năm  Ngày 3 Tháng Mười Một, 2022 7:00 a.m. - 7:00 p.m. 
Thứ Sáu  Ngày 4 Tháng Mười Một, 2022 7:00 a.m. - 7:00 p.m. 

 
Ngoài ra, mỗi Thư Ký phụ trách Bỏ Phiếu Sớm có thể tùy ý quy định thêm một hoặc nhiều địa điểm bỏ phiếu 
sớm, và Thư Ký Thành Phố sẽ cho thông báo về tất cả các địa điểm bỏ phiếu sớm và giờ làm việc theo quy 
định của luật pháp. 
 

Mục 7. Thư Ký phụ trách Bỏ Phiếu Sớm của quận nơi cử tri cư ngụ sẽ nhận đơn xin lá phiếu bầu 
sớm sẽ bỏ phiếu bằng thư chiếu theo quy định của Bộ Luật Bầu Cử. 

Gửi qua thư bưu điện, email hoặc fax đơn xin lá phiếu của Cuộc Bầu Cử sẽ được các cử tri Quận Harris 
bỏ phiếu bằng thư:  

Harris County Elections Administrator’s Office 
Thư Bưu Điện Thông Thường: P.O. Box 1148, Houston, TX 77251-1525 

Trao thư trực tiếp hoặc Đơn vị Gửi thư Thông thường/Ký Hợp đồng: 1001 Preston, 4th Floor, Houston, TX 77002 
Số Điện thoại: 713-755-6965 

Email: vbm@HarrisVotes.com 
Fax: 713-755-4983 hoặc 713-437-8683 
Trang web: https://www.harrisvotes.com  

*Để cho hiệu quả, một đơn xin lá phiếu qua thư được nộp qua fax hay email cũng phải được nộp qua thư và 
nhân viên phụ trách bầu cử sớm nhận được không muộn hơn ngày làm việc thứ tư sau khi nhận được fax hoặc 

email.  
 

Gửi qua thư bưu điện, email hoặc fax đơn xin lá phiếu của Cuộc Bầu Cử sẽ được các cử tri Quận Fort 
Bend bỏ phiếu bằng thư: 

John Oldham, Quản Trị Viên Bầu Cử Quận Fort Bend 
Thư Bưu Điện Thông Thường: 301 Jackson Street, Richmond, TX 77469 

Trao thư trực tiếp hoặc Đơn vị Gửi thư Thông thường/Ký Hợp đồng: 4520 Reading Road, Suite A-400, 
Rosenberg, TX 77471 

Số Điện thoại: 281-341-8670 
Email: vote@fortbendcountytx.gov  

Fax: 281-341-4418 
Trang web: https://www.fortbendvotes.org  

*Để cho hiệu quả, một đơn xin lá phiếu qua thư được nộp qua fax hay email cũng phải được nộp qua thư và 
nhân viên phụ trách bầu cử sớm nhận được không muộn hơn ngày làm việc thứ tư sau khi nhận được fax hoặc 

email.  
  

mailto:vbm@HarrisVotes.com
https://www.harrisvotes.com/
mailto:vote@fortbendcountytx.gov
https://www.fortbendvotes.org/


Gửi qua thư bưu điện, email hoặc fax đơn xin lá phiếu của Cuộc Bầu Cử sẽ được các cử tri Quận 
Montgomery bỏ phiếu bằng thư: 

Suzie Harvey, Quản Trị Viên phụ trách Bầu Cử Quận Montgomery  
Thư Bưu Điện Thông Thường: P. O. Box 2646, Conroe, TX 77305-2646 

Trao thư trực tiếp hoặc Đơn vị Gửi thư Thông thường/Ký Hợp đồng: 9159 Airport Road, Conroe, TX 77303 
Điện thoại: (936) 539-7843 

Email: election.ballot@mctx.org 
Fax: 936-788-8340 

Trang web: https://elections.mctx.org  
*Để cho hiệu quả, một đơn xin lá phiếu qua thư được nộp qua fax hay email cũng phải được nộp qua thư và 
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Mục 8. Các trưởng ban điều hành bầu cử, các trưởng ban điều hành dự khuyết, các thư ký, 

thành viên ủy ban phụ trách bỏ phiếu sớm, các viên chức phụ trách trạm kiểm phiếu trung tâm, và nhân sự khác 
cần thiết để tiến hành Cuộc Bầu Cử sẽ được bổ nhiệm, các trưởng ban điều hành bầu cử và các trưởng ban 
điều hành dự khuyết có thể được thay đổi, các địa điểm phòng phiếu có thể được kết hợp đối với một số phân 
khu, và trạm kiểm phiếu trung tâm sẽ được thiết lập và phân công nhân sự theo đúng quy định trong các thỏa 
thuận của Cuộc Bầu Cử (qua một hoặc nhiều thỏa thuận giữa Thành Phố và các Quận Harris, Fort Bend và 
Montgomery) và những công việc đó theo đây được phê chuẩn thực hiện.  Ngoài ra, theo đây Thành Phố cho 
phép Thị Trưởng bổ nhiệm bất kỳ viên chức nào khác như trên không được chỉ định trong sắc lệnh này hoặc 
được bổ nhiệm theo các thỏa thuận của Cuộc Bầu Cử, khi cần và thích hợp để tiến hành Cuộc Bầu Cử theo 
đúng quy định của Bộ Luật Bầu Cử Texas.  Các Trạm Kiểm Phiếu Trung Tâm để tiếp nhận và đếm phiếu bầu sẽ 
nằm tại các địa điểm do Quận Harris, Quận Fort Bend và Quận Montgomery ấn định.  

Mục 9. Trong trường hợp Thị Trưởng đôi khi thấy rằng các vấn đề khác cần sự chỉ định hoặc 
thay thế trước khi Cuộc Bầu Cử diễn ra, Thị Trưởng sẽ được ủy quyền đưa ra các thay thế hoặc chỉ định đó nếu 
cần thiết, thông báo việc đó nếu thấy thỏa đáng và đề ra quy định khác như vậy để bảo đảm Cuộc Bầu Cử diễn 
ra quy củ nếu Thị Trưởng thấy cần thiết. Để có được sự phê chuẩn của Tổng Chưởng Lý liên quan đến phát 
hành bất kỳ trái phiếu nào theo các Dự luật, Thị Trưởng và/hoặc Luật Sư Thành Phố hoặc những người được 
ủy quyền của họ có thể gặp Tổng Chưởng Lý hoặc các đại diện của người này và thực hiện các thay đổi về nội 
dung văn bản của các Dự luật hoặc Sắc Lệnh này nếu cần để có được sự phê chuẩn của Tổng Chưởng Lý, và 
nếu Thị Trưởng và/hoặc Luật Sư Thành Phố hoặc những người được ủy quyền của họ thấy là phù hợp với ý 
định và mục đích của các Dự luật và Sắc Lệnh này, thì quyết định đó sẽ là quyết định chính thức cuối cùng. 

Mục 10. Theo tất cả các điều luật hiện hành của liên bang và tiểu bang, Quản trị viên Bầu cử Quận 
Harris cũng sẽ cung cấp cho các cử tri bản chuyển ngữ tiếng Tây Ban Nha, tiếng Hoa và tiếng Việt của tất cả 
các lá phiếu khi thích hợp; và tất cả các tài liệu bầu cử khác sẽ có và được cung cấp bằng tiếng Tây Ban Nha, 
tiếng Hoa và tiếng Việt cũng như bằng tiếng Anh, theo quy định của luật pháp hiện hành. Các Quản Trị Viên phụ 
trách Bầu Cử của Quận Fort Bend và Montgomery cũng sẽ cung cấp bản chuyển ngữ tiếng Tây Ban Nha của tất 
cả các lá phiếu, và tất cả các tài liệu khác sẽ có và được cung cấp bằng tiếng Tây Ban Nha cũng như tiếng Anh. 

Mục 11. Sắc Lệnh này sẽ tạo thành lệnh bầu cử cho Cuộc Bầu Cử, và thông báo về Cuộc Bầu Cử 
sẽ được thực hiện bằng cách đăng và niêm yết theo quy định của Bộ Luật Bầu Cử Texas và luật hiện hành 
khác.   

Mục 12. Theo quy định của Mục 3.009 của Bộ Luật Bầu Cử Texas:  
(a) Tính đến ngày 1 Tháng Bảy, 2022, ngày đầu tiên của năm tài khóa hiện tại của Thành Phố, tổng số 

tiền gốc chưa trả của khoản nợ được tài trợ bằng tiền thuế của Thành Phố là $3,336,795,000 và tổng số tiền lãi 
suất chưa trả của khoản nợ được tài trợ bằng tiền thuế đó là $1,437,795,054. Mức thuế suất giá trị bất động sản 
để trả nợ của Thành Phố tính đến ngày ban hành Sắc Lệnh này là $0.148359 trên mỗi $100 giá trị được định 
thuế của bất động sản phải đóng thuế trong Thành Phố.   

(b) Thành Phố dự định phát hành các trái phiếu được phép theo các Dự luật này trong một giai đoạn tính 
theo năm, theo cách thức và theo lịch trình do Hội Đồng Thành Phố quyết định dựa trên nhiều yếu tố, trong đó 
bao gồm nhưng không giới hạn ở các nhu cầu hiện tại của Thành Phố vào thời điểm đó, các thay đổi về nhân 
khẩu, điều kiện thị trường hiện hành, các giá trị được định thuế trong Thành Phố và việc quản lý rủi ro lãi suất 
ngắn hạn và dài hạn của Thành Phố. Các điều kiện thị trường, thành phần nhân khẩu và các giá trị được tính 
thuế khác nhau dựa trên nhiều yếu tố vượt quá khả năng kiểm soát của Thành Phố, và việc sử dụng khoản nợ 
có mức lãi suất thay đổi liên quan đến việc điều chỉnh định kỳ các mức lãi suất thay đổi dựa trên điều kiện thị 
trường và nghĩa vụ hợp đồng.  Do đó, Thành Phố không thể và không bảo đảm một mức lãi suất hoặc thuế suất 
cụ thể liên quan đến các trái phiếu được phép phát hành theo các Dự luật. Vì vậy, thông tin có trong đoạn này 
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chỉ được đưa ra để minh họa và không cấu thành bất kỳ giới hạn hay hạn chế nào hay tạo lên sự giao kèo với 
các cử tri. Mức ước tính lãi suất tối đa ghi dưới đây là dựa trên mức lãi suất kết hợp hiện hành (có lưu ý đến 
ảnh hưởng của mức giá phát hành) đối với một đợt phát hành trái phiếu. Thành Phố hiện ước tính rằng, nếu 
các Dự luật được phê chuẩn và tất cả các trái phiếu được đề xuất trong sắc lệnh này được phê chuẩn cũng như 
phát hành theo kế hoạch tài chánh dự trù hiện tại của Thành Phố, mức lãi suất tối đa cho một đợt phát hành trái 
phiếu dự kiến sẽ không vượt quá 5.25%.   

(c) Bất kỳ thông tin nào khác theo quy định của Mục 3.009 của Bộ Luật Bầu Cử được ghi trong Mục 2 và 
5 của Sắc Lệnh này.  

Mục 13. Nếu việc đệ trình bất kỳ Dự luật nào cho cử tri được quyết định, nhận định hoặc được cho 
là vi phạm bất kỳ điều khoản quy định nào của hiến pháp, luật pháp, điều luật, bộ luât hay quy chế của tiểu bang 
hoặc liên bang, thì ý định của Hội Đồng Thành Phố là tất cả các Dự luật đó được tuyên bố là tách rời với bất kỳ 
Dự luật nào được thấy, nhận định hoặc được cho là vi phạm bất kỳ điều luật hiện hành nào, và ngoài ra còn quy 
định rằng nếu bất kỳ phần nào của bất kỳ Dự luật nào được thấy, nhận định hoặc cho là vi phạm bất kỳ điều 
khoản quy định nào của hiến pháp, luật pháp, điều luật, bộ luật hoặc quy chế của tiểu bang hoặc liên bang, thì ý 
định của Hội Đồng Thành Phố là phần còn lại của Dự luật đó, nếu thỏa đáng cho mục đích của phần đó và theo 
đúng quy định của luật hiện hành, sẽ tách rời với phần được thấy, nhận định hoặc được cho là vi phạm bất kỳ 
điều luật hiện hành nào. 

Nếu bất kỳ khoản, mục, tiểu mục, câu, mệnh đề, hoặc cụm từ nào của Sắc Lệnh này, hoặc việc áp dụng 
Sắc Lệnh này đối với bất kỳ người nào hoặc tình huống nào, vì bất cứ lý do gì được xem là vi hiến, bất hợp lệ, 
vô giá trị, hoặc không thể thi hành được, thì các phần còn lại của Sắc Lệnh này cũng như việc áp dụng các 
phần đó cho những người khác hoặc tình huống khác sẽ không bị ảnh hưởng, và khi thông qua Sắc Lệnh này, ý 
định của Hội Đồng Thành Phố là không có phần nào của Sắc Lệnh này hoặc điều khoản quy định hay quy chế 
nào có trong Sắc Lệnh này sẽ không thể thi hành được hoặc không có giá trị vì bất kỳ phần nào khác của Sắc 
Lệnh này là vi hiến, vô giá trị , vô hiệu lực hoặc không thể thi hành được, và tất cả các điều khoản quy định của 
Sắc Lệnh này được tuyên bố là tách rời vì mục đích đó. 

Mục 14. Trong trường hợp các Dự luật được phê chuẩn trong Cuộc Bầu Cử, tất cả các vấn đề liên 
quan đến việc phát hành các trái phiếu đó trong phạm vi các điều khoản quy định của các Dự luật sẽ do Hội 
Đồng Thành Phố quyết định, và các trái phiếu đó có thể được phát hành một lúc, hoặc theo nhiều đợt nếu thấy 
cần thiết. Tương tự, các trái phiếu cho các mục đích khác nhau có thể được phát hành riêng, hoặc kết hợp theo 
một đợt phát hành cho nhiều mục đích, hoặc được phát hành theo bất kỳ cách thức hợp pháp nào khác, tùy 
theo quyết định của Hội Đồng Thành Phố. 

Mục 15. Các Tài liệu Thông tin Cử tri.  Thị trưởng, Kiểm soát viên Thành phố, Tổng Thư ký Thành 
phố, và Chưởng lý Thành phố, hay người được chỉ định của họ, bằng văn bản này được ủy quyền và chỉ đạo 
cung cấp một tài liệu thông tin cử tri cho mỗi Dự luật, dưới dạng được mô tả trong Mục 1252.052(b), Bộ luật 
Chính quyền Texas.  

Mục 16. Các Công Việc Cần Thiết.  Thị Trưởng, Kiểm Soát Viên Thành Phố và Thư Ký Thành 
Phố, hoặc những người được ủy quyền của họ, đại diện cho Thành Phố và sau khi tham khảo ý kiến Luật Sư 
Thành Phố, theo đây được ủy quyền và được chỉ thị thực hiện bất kỳ và mọi công việc cần thiết để tuân thủ các 
điều khoản quy định của Bộ Luật Bầu Cử Texas và Đạo Luật Liên Bang về Quyền Bỏ Phiếu trong việc thực hiện 
và tiến hành Cuộc Bầu Cử, cho dù cho được cho phép rõ ràng trong lệnh này hay không, kể cả thực hiện các 
thay đổi hoặc bổ sung thêm cho các địa điểm phòng phiếu hoặc các thủ tục, trong phạm vi Quận Harris, Quận 
Fort Bend, hoặc Quận Montgomery yêu cầu hoặc mong muốn.   

Mục 17. Hội Đồng Thành Phố chính thức nhận định, quyết định, thuật lại và tuyên bố rằng văn bản 
thông báo thỏa đáng về ngày giờ, địa điểm và chủ đề của cuộc họp Hội Đồng Thành Phố này đã được niêm yết 
tại một địa điểm thuận tiện cho công chúng tại Tòa Thị Chánh của Thành Phố trong thời gian luật định trước 
cuộc họp, theo quy định của Đạo Luật Nhóm Họp Công Khai, Chương 551, Bộ Luật Chính Quyền Texas; và 
rằng cuộc họp này luôn được tổ chức công khai theo quy định của luật pháp, trong đó Sắc Lệnh này và vấn đề 
trong sắc lệnh đã được thảo luận, xem xét, và chính thức thực hiện. Ngoài ra, Hội Ðồng Thành Phố còn thông 
qua, chấp thuận và phê chuẩn văn bản thông báo đó cùng nội dung và việc niêm yết thông báo. 

Mục 18. Có tình trạng khẩn cấp công cộng hiện hữu bắt buộc Pháp Lệnh này cuối cùng được 
thông qua vào ngày trình bày bằng văn bản theo yêu cầu của Thị trưởng; do đó, Pháp Lệnh này sẽ được thông 
qua lần cuối vào ngày đó và sẽ có hiệu lực ngay sau khi được thông qua và phê chuẩn của Thị trưởng. 

ĐƯỢC THÔNG QUA VÀ PHÊ CHUẨN ngày 17 Tháng Tám, 2022. 

Sylvester Turner 
Thị Trưởng Thành Phố Houston 
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	THÀNH PHỐ HOUSTON, DỰ LUẬT B
	PHÁT HÀNH CÁC TRÁI PHIẾU CẢI THIỆN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TRỊ GIÁ $60,000,000 ĐỂ BẢO TỒN, CẢI THIỆN, MUA LẠI, XÂY DỰNG VÀ TRANG THIẾT BỊ CHO CÁC CÔNG VIÊN KHU PHỐ, CÁC CƠ SỞ GIẢI TRÍ VÀ NHỮNG CON ĐƯỜNG MÒN VÀ ĐÁNH THUẾ Ở MỨC ĐỦ ĐỂ TRẢ TIỀN GỐC VÀ LÃI CỦ...
	THÀNH PHỐ HOUSTON DỰ LUẬT C
	PHÁT HÀNH CÁC TRÁI PHIẾU CẢI THIỆN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TRỊ GIÁ $47,000,000 ĐỂ MUA LẠI, XÂY DỰNG, TU BỔ, VÀ TRANG THIẾT BỊ CHO CÁC TÒA NHÀ VÀ CÁC CƠ SỞ VỚI MỤC ĐÍCH CHĂM SÓC ĐỘNG VẬT (BARC) VÀ ĐÁNH THUẾ Ở MỨC ĐỦ ĐỂ TRẢ TIỀN GỐC VÀ LÃI CỦA CÁC TRÁI PHI...
	THÀNH PHỐ HOUSTON DỰ LUẬT D
	PHÁT HÀNH CÁC TRÁI PHIẾU CẢI THIỆN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TRỊ GIÁ $33,000,000 ĐỂ MUA LẠI, XÂY DỰNG, TU BỔ, VÀ TRANG THIẾT BỊ CHO CÁC TÒA NHÀ VÀ CƠ SỞ THUỘC SỞ HỮU CỦA THÀNH PHỐ ĐỂ HỖ TRỢ VÀ CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ Y TẾ CỘNG ĐỒNG VÀ DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎ...
	THÀNH PHỐ HOUSTON DỰ LUẬT E
	PHÁT HÀNH CÁC TRÁI PHIẾU CẢI THIỆN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TRỊ GIÁ $29,000,000 ĐỂ MUA LẠI, XÂY DỰNG, TU BỔ, VÀ TRANG THIẾT BỊ CHO CÁC TÒA NHÀ VÀ CÁC CƠ SỞ HÀNH CHÍNH HIỆN CÓ CỦA THÀNH PHỐ VÀ ĐÁNH THUẾ Ở MỨC ĐỦ ĐỂ TRẢ TIỀN GỐC VÀ LÃI CỦA CÁC TRÁI PHIẾU ĐÓ.
	THÀNH PHỐ HOUSTON DỰ LUẬT F PHÁT HÀNH CÁC TRÁI PHIẾU CẢI THIỆN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TRỊ GIÁ $26,000,000 ĐỂ MUA LẠI, XÂY DỰNG, TU BỔ VÀ TRANG THIẾT BỊ CHO CÁC TÒA NHÀ VÀ CÁC CƠ SỞ CỦA HỆ THỐNG THƯ VIỆN CÔNG CỘNG VÀ ĐÁNH THUẾ Ở MỨC ĐỦ ĐỂ TRẢ TIỀN GỐC VÀ...
	THÀNH PHỐ HOUSTON DỰ LUẬT G
	PHÁT HÀNH CÁC TRÁI PHIẾU CẢI THIỆN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TRỊ GIÁ $6,000,000 ĐỂ MUA LẠI, XÂY DỰNG, TU BỔ VÀ TRANG THIẾT BỊ CÁC CẢI TIẾN LÂU DÀI CHO CÁC MỤC ĐÍCH QUẢN LÝ RÁC THẢI DẠNG CỨNG VÀ ĐÁNH THUẾ Ở MỨC ĐỦ ĐỂ TRẢ TIỀN GỐC VÀ LÃI CỦA CÁC TRÁI PHIẾU ĐÓ.
	Thủ tục bỏ phiếu trong Cuộc Bầu Cử sẽ sử dụng một hệ thống bỏ phiếu đã được phê chuẩn theo các điều khoản quy định của Bộ Luật Bầu Cử Texas và/hoặc Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ, nếu thích hợp (“hệ thống bỏ phiếu được phê chuẩn”).
	Mục 6. Các Quản Trị Viên phụ trách Bầu Cử của Quận Harris, Fort Bend và Montgomery được chỉ định là các Thư Ký phụ trách Bỏ Phiếu Sớm để thực hiện các chức năng nhiệm vụ cho các cử tri Thành Phố của các quận đó, là người hội đủ điều kiện theo luật tiể...
	Chỉ Dành Cho các Cử Tri Quận Harris - Địa Điểm Bỏ Phiếu Sớm Chính
	NRG Arena
	1 NRG Parkway
	Houston, TX  77054
	Giờ Đích Thân Tới Bỏ Phiếu Sớm
	Chỉ dành cho Cử Tri Quận Harris
	Thứ Hai  Ngày 24 Tháng Mười, 2022  7:00 a.m. - 7:00 p.m.
	Thứ Ba  Ngày 25 Tháng Mười, 2022  7:00 a.m. - 7:00 p.m.
	Thứ Tư  Ngày 26 Tháng Mười, 2022  7:00 a.m. - 7:00 p.m.
	Thứ Năm  Ngày 27 Tháng Mười, 2022  7:00 a.m. - 7:00 p.m.
	Thứ Sáu  Ngày 28 Tháng Mười, 2022  7:00 a.m. - 7:00 p.m.
	Thứ Bảy  Ngày 29 Tháng Mười, 2022  7:00 a.m. - 7:00 p.m.
	Chủ Nhật  Ngày 30 Tháng Mười, 2022  12:00 p.m. - 6:00 p.m.
	Thứ Hai  Ngày 31 Tháng Mười, 2022  7:00 a.m. - 7:00 p.m.
	Thứ Ba  Ngày 1 Tháng Mười Một, 2022 7:00 a.m. - 7:00 p.m.
	Thứ Tư  Ngày 2 Tháng Mười Một, 2022 7:00 a.m. - 7:00 p.m.
	Thứ Năm  Ngày 3 Tháng Mười Một, 2022 7:00 a.m. - 7:00 p.m.
	Thứ Sáu  Ngày 4 Tháng Mười Một, 2022 7:00 a.m. - 7:00 p.m.
	Chỉ Dành Cho Cử Tri Quận Fort Bend - Địa Điểm Bỏ Phiếu Sớm Chính
	Rosenberg Annex
	4520 Reading Road
	Rosenberg, TX  77471
	Giờ Đích Thân Tới Bỏ Phiếu Sớm
	Chỉ dành cho Cử Tri Quận Fort Bend
	Lịch dành cho:
	Advenir at Grand Parkway West – 5555 Long Prairie Trace, Richmond
	Cinco Ranch Branch Library – 2620 Commercial Center Blvd, Katy
	Commonwealth Clubhouse – 4330 Knightsbridge Blvd, Sugar Land
	Four Corners Community Center – 15700 Old Richmond Rd, Sugar Land
	Fulshear High School – 9302 Charger Way, Fulshear
	Jacks Conference Center – 3232 Austin Pkwy, Sugar Land
	Jones Creek Ranch Park – 7714 FM Rd 359, Richmond
	Kroger Riverstone – 18861 University Blvd, Sugar Land
	Meadows Place City Hall – 1 Troyan Dr, Meadows Place
	Missouri City Visitors Center – 1522 Texas Pkwy, Missouri City
	North Annex – 22333 Grand Corner Drive, Katy
	Quail Valley Fund Office – 3603 Glenn Lakes Ln, Missouri City
	Road and Bridge (Needville) – 3743 School St, Needville
	Rosenberg Annex Building – 4520 Reading Rd, Rosenberg
	Sienna Annex – 5855 Sienna Springs Way, Missouri City
	Thứ Hai - thứ Sáu Ngày 24 - 28 Tháng Mười, 2022  7:00 a.m. đến 7:00 p.m.
	Thứ Bảy  Ngày 29 Tháng Mười, 2022   7:00 a.m. đến 7:00 p.m.
	Chủ Nhật  Ngày 30 Tháng Mười, 2022   12:00 p.m. đến 6:00 p.m.
	Thứ Hai - thứ Sáu  Ngày 31 Tháng Mười –
	4 Tháng Mười một, 2022   7:00 a.m. đến 7:00 p.m.
	Lịch dành cho:
	Beasley City Hall – 319 S 3rd Street, Beasley
	Bowie Middle – 700 Plantation Dr, Richmond
	Chasewood Clubhouse – 7622 Chasewood Dr, Missouri City
	George Memorial Library – 1001 Golfview Dr, Richmond
	Great Oaks Baptist Church – 7101 FM 2759, Richmond
	Hightower High School – 3333 Hurricane Ln, Missouri City
	Jordan High School – 27500 Fulshear Bend, Fulshear
	Lost Creek Conference Center – 3703 Lost Creek Blvd, Sugar Land
	Reese Technical Center – 12300 University Dr, Sugar Land
	Richmond Water Maintenance Facility – 110 N 8th Street, Richmond
	Seven Lakes High School – 9271 S. Fry Road, Katy
	Sugar Land Branch Library – 550 Eldridge Rd, Sugar Land
	Tompkins High School – 4400 Falcon Landing Blvd, Katy
	Thứ Hai - thứ Sáu  Ngày 24-28 Tháng Mười, 2022 7:00 a.m. đến 7:00 p.m.
	Thứ Bảy  Ngày 29 Tháng Mười, 2022  7:00 a.m. đến 7:00 p.m.
	Chủ Nhật   Ngày 30 Tháng Mười, 2022  TẤT CẢ CÁC ĐỊA ĐIỂM ĐÓNG CỬA
	Thứ Hai - thứ Sáu Ngày 31 Tháng Mười –
	4 Tháng Mười một, 2022  7:00 a.m. đến 7:00 p.m.
	Chỉ Dành Cho Cử Tri Quận Montgomery - Địa Điểm Bỏ Phiếu Sớm Chính
	Central Library
	101 1-45 North, Large Meeting Room
	Conroe, Texas  77301
	Giờ Đích Thân Tới Bỏ Phiếu Sớm
	Chỉ dành cho Cử Tri Quận Montgomery
	Thứ Hai  Ngày 24 Tháng Mười, 2022  8:00 a.m. - 5:00 p.m.
	Thứ Ba  Ngày 25 Tháng Mười, 2022  8:00 a.m. - 5:00 p.m.
	Thứ Tư  Ngày 26 Tháng Mười, 2022  8:00 a.m. - 5:00 p.m.
	Thứ Năm  Ngày 27 Tháng Mười, 2022  8:00 a.m. - 5:00 p.m.
	Thứ Sáu  Ngày 28 Tháng Mười, 2022  8:00 a.m. - 5:00 p.m.
	Thứ Bảy  Ngày 29 Tháng Mười, 2022  7:00 a.m. - 7:00 p.m.
	Chủ Nhật  Ngày 30 Tháng Mười, 2022    11:00 a.m. - 5:00 p.m.
	Thứ Hai  Ngày 31 Tháng Mười, 2022  7:00 a.m. - 7:00 p.m.
	Thứ Ba  Ngày 1 Tháng Mười Một, 2022 7:00 a.m. - 7:00 p.m.
	Thứ Tư  Ngày 2 Tháng Mười Một, 2022 7:00 a.m. - 7:00 p.m.
	Thứ Năm  Ngày 3 Tháng Mười Một, 2022 7:00 a.m. - 7:00 p.m.
	Thứ Sáu  Ngày 4 Tháng Mười Một, 2022 7:00 a.m. - 7:00 p.m.
	Ngoài ra, mỗi Thư Ký phụ trách Bỏ Phiếu Sớm có thể tùy ý quy định thêm một hoặc nhiều địa điểm bỏ phiếu sớm, và Thư Ký Thành Phố sẽ cho thông báo về tất cả các địa điểm bỏ phiếu sớm và giờ làm việc theo quy định của luật pháp.
	Mục 7. Thư Ký phụ trách Bỏ Phiếu Sớm của quận nơi cử tri cư ngụ sẽ nhận đơn xin lá phiếu bầu sớm sẽ bỏ phiếu bằng thư chiếu theo quy định của Bộ Luật Bầu Cử.
	Harris County Elections Administrator’s Office Thư Bưu Điện Thông Thường: P.O. Box 1148, Houston, TX 77251-1525
	Trao thư trực tiếp hoặc Đơn vị Gửi thư Thông thường/Ký Hợp đồng: 1001 Preston, 4th Floor, Houston, TX 77002
	Số Điện thoại: 713-755-6965
	Email: vbm@HarrisVotes.com
	Fax: 713-755-4983 hoặc 713-437-8683
	Trang web: https://www.harrisvotes.com
	*Để cho hiệu quả, một đơn xin lá phiếu qua thư được nộp qua fax hay email cũng phải được nộp qua thư và nhân viên phụ trách bầu cử sớm nhận được không muộn hơn ngày làm việc thứ tư sau khi nhận được fax hoặc email.
	John Oldham, Quản Trị Viên Bầu Cử Quận Fort Bend Thư Bưu Điện Thông Thường: 301 Jackson Street, Richmond, TX 77469
	Trao thư trực tiếp hoặc Đơn vị Gửi thư Thông thường/Ký Hợp đồng: 4520 Reading Road, Suite A-400, Rosenberg, TX 77471
	Số Điện thoại: 281-341-8670
	Email: vote@fortbendcountytx.gov
	Fax: 281-341-4418
	Trang web: https://www.fortbendvotes.org
	*Để cho hiệu quả, một đơn xin lá phiếu qua thư được nộp qua fax hay email cũng phải được nộp qua thư và nhân viên phụ trách bầu cử sớm nhận được không muộn hơn ngày làm việc thứ tư sau khi nhận được fax hoặc email.
	Fax: 936-788-8340
	Trang web: https://elections.mctx.org
	*Để cho hiệu quả, một đơn xin lá phiếu qua thư được nộp qua fax hay email cũng phải được nộp qua thư và nhân viên phụ trách bầu cử sớm nhận được không muộn hơn ngày làm việc thứ tư sau khi nhận được fax hoặc email.
	Mục 8. Các trưởng ban điều hành bầu cử, các trưởng ban điều hành dự khuyết, các thư ký, thành viên ủy ban phụ trách bỏ phiếu sớm, các viên chức phụ trách trạm kiểm phiếu trung tâm, và nhân sự khác cần thiết để tiến hành Cuộc Bầu Cử sẽ được bổ nhiệm, c...
	Mục 9. Trong trường hợp Thị Trưởng đôi khi thấy rằng các vấn đề khác cần sự chỉ định hoặc thay thế trước khi Cuộc Bầu Cử diễn ra, Thị Trưởng sẽ được ủy quyền đưa ra các thay thế hoặc chỉ định đó nếu cần thiết, thông báo việc đó nếu thấy thỏa đáng và đ...
	Mục 10. Theo tất cả các điều luật hiện hành của liên bang và tiểu bang, Quản trị viên Bầu cử Quận Harris cũng sẽ cung cấp cho các cử tri bản chuyển ngữ tiếng Tây Ban Nha, tiếng Hoa và tiếng Việt của tất cả các lá phiếu khi thích hợp; và tất cả các tài...
	Mục 11. Sắc Lệnh này sẽ tạo thành lệnh bầu cử cho Cuộc Bầu Cử, và thông báo về Cuộc Bầu Cử sẽ được thực hiện bằng cách đăng và niêm yết theo quy định của Bộ Luật Bầu Cử Texas và luật hiện hành khác.
	Mục 12. Theo quy định của Mục 3.009 của Bộ Luật Bầu Cử Texas:
	(a) Tính đến ngày 1 Tháng Bảy, 2022, ngày đầu tiên của năm tài khóa hiện tại của Thành Phố, tổng số tiền gốc chưa trả của khoản nợ được tài trợ bằng tiền thuế của Thành Phố là $3,336,795,000 và tổng số tiền lãi suất chưa trả của khoản nợ được tài trợ ...
	(b) Thành Phố dự định phát hành các trái phiếu được phép theo các Dự luật này trong một giai đoạn tính theo năm, theo cách thức và theo lịch trình do Hội Đồng Thành Phố quyết định dựa trên nhiều yếu tố, trong đó bao gồm nhưng không giới hạn ở các nhu ...
	(c) Bất kỳ thông tin nào khác theo quy định của Mục 3.009 của Bộ Luật Bầu Cử được ghi trong Mục 2 và 5 của Sắc Lệnh này.
	Mục 13. Nếu việc đệ trình bất kỳ Dự luật nào cho cử tri được quyết định, nhận định hoặc được cho là vi phạm bất kỳ điều khoản quy định nào của hiến pháp, luật pháp, điều luật, bộ luât hay quy chế của tiểu bang hoặc liên bang, thì ý định của Hội Đồng T...
	Mục 14. Trong trường hợp các Dự luật được phê chuẩn trong Cuộc Bầu Cử, tất cả các vấn đề liên quan đến việc phát hành các trái phiếu đó trong phạm vi các điều khoản quy định của các Dự luật sẽ do Hội Đồng Thành Phố quyết định, và các trái phiếu đó có ...
	Mục 15. Các Tài liệu Thông tin Cử tri.  Thị trưởng, Kiểm soát viên Thành phố, Tổng Thư ký Thành phố, và Chưởng lý Thành phố, hay người được chỉ định của họ, bằng văn bản này được ủy quyền và chỉ đạo cung cấp một tài liệu thông tin cử tri cho mỗi Dự lu...
	Mục 16. Các Công Việc Cần Thiết.  Thị Trưởng, Kiểm Soát Viên Thành Phố và Thư Ký Thành Phố, hoặc những người được ủy quyền của họ, đại diện cho Thành Phố và sau khi tham khảo ý kiến Luật Sư Thành Phố, theo đây được ủy quyền và được chỉ thị thực hiện b...
	Mục 17. Hội Đồng Thành Phố chính thức nhận định, quyết định, thuật lại và tuyên bố rằng văn bản thông báo thỏa đáng về ngày giờ, địa điểm và chủ đề của cuộc họp Hội Đồng Thành Phố này đã được niêm yết tại một địa điểm thuận tiện cho công chúng tại Tòa...
	Mục 18. Có tình trạng khẩn cấp công cộng hiện hữu bắt buộc Pháp Lệnh này cuối cùng được thông qua vào ngày trình bày bằng văn bản theo yêu cầu của Thị trưởng; do đó, Pháp Lệnh này sẽ được thông qua lần cuối vào ngày đó và sẽ có hiệu lực ngay sau khi đ...

