
TÀI LIỆU THÔNG TIN CỬ TRI 
 

THÀNH PHỐ HOUSTON, TEXAS - 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. 

 
 

1 Nợ gốc của các nghĩa vụ nợ được ủy quyền $ 277,000,000.00 
2 Lãi suất ước tính cho các nghĩa vụ nợ được ủy quyền $ 210,210,166.67 

3 P&I kết hợp ước tính cần thiết để thanh toán các nghĩa vụ nợ được ủy 
quyền 

$ 487,210,166.67 

4 Nợ gốc của tất cả các khoản nợ tồn đọng của Thành phố 1 $  3,336,795,000.00 
5 Lãi suất còn lại ước tính cho tất cả các nghĩa vụ nợ chưa thanh toán 1, 2 $  1,368,450,793.80 

6 P&I kết hợp ước tính cần thiết để thanh toán tất cả các nghĩa vụ nợ chưa 
thanh toán 1, 2 

$  4,705,245,793.80 

7 
Mức tăng tối đa hàng năm ước tính của số thuế sẽ được áp dụng cho một 
ngôi nhà cư trú trong Thành phố với giá trị được thẩm định là $100,000 
để trả các nghĩa vụ nợ được ủy quyền 3 $0.00 

8 Thông tin khác - Giả định 
Xem các giả định 
chính được liệt kê 
bên dưới. 

 
1 Dư Nợ tính đến ngày 17 Tháng Tám, 2022. Bao gồm 173 triệu đô-la thương phiếu chưa thanh toán được khấu hao trong 20 
năm với tỷ lệ 4.00%. Không phản ánh các khoản thanh toán quỹ chìm cho các khoản gốc của Quý 2013. 
 
2 Không bao gồm $69,344,260 tiền lãi được trả vào Năm Dương lịch 2022 và không bao gồm các khoản trợ cấp của Hoa Kỳ 
đối với trái phiếu quý 2013. 
 
3 Do tính chất giảm dần của việc phân bổ các nghĩa vụ nợ của Thành phố và những kỳ vọng liên quan đến những thay đổi về 
giá trị được thẩm định trong tương lai trong Thành phố, mức thuế dịch vụ nợ sau năm 2022 dự kiến sẽ giảm từ mức thuế dịch 
vụ nợ năm 2022 là $0,148359 trên $100 được đánh giá định giá tài sản chịu thuế không phụ thuộc vào việc ủy quyền hay phê 
duyệt các nghĩa vụ nợ dự tính. Tuy nhiên, nếu các nghĩa vụ nợ được ủy quyền được chấp thuận, thuế suất dịch vụ nợ sẽ tăng từ 
mức thuế suất dịch vụ nợ nếu không có ủy quyền hoặc phê duyệt các nghĩa vụ nợ. 
  



Giả định – 
 
Các giả định chính cho các câu trên, bao gồm cả câu 7: 
 

• Định giá Đánh giá Năm Tài chính 2022 (“AV”) do Thành phố cung cấp kể từ ngày 12 Tháng Chín, 
2022. Tăng trưởng AV dự kiến chỉ được hiển thị cho mục đích minh họa. 

 
• Dịch vụ Nợ Hiện tại Trả từ Thuế bao gồm $173 triệu tiền giấy thương mại chưa thanh toán được 

phân bổ trong 20 năm ở mức 4.0%. 
 

• Nợ Tự Hỗ trợ bao gồm Trái phiếu Cải thiện Công cộng của Thành phố Houston, Texas, Đợt 
2021D và 2021E, mà Thành phố đã thanh toán và dự kiến sẽ tiếp tục trả từ nguồn thu của Hệ thống 
Tiện ích Kết hợp. 

 
• Tất cả các giả định về tài chính tính đến ngày 15 Tháng Chín, 2022 nhằm mục đích minh họa. 

Dịch vụ Khoản nợ của Dự luật A được Lên Kế hoạch giả định cuộc bầu cử vào Tháng Mười Một, 
2022, phân phối vào Tháng Tám, 2023 và tỷ lệ 5.00% chỉ nhằm mục đích minh họa. Sơ bộ, có thể 
thay đổi. 

 
• Khi tính toán tác động của thuế đối với nhà ở cư trú, Thành phố đã áp dụng mức miễn thường đối 

với nhà ở chung cư là $20,000 cho mức định giá thị trường được đánh giá trung bình là $100,000, 
dẫn đến giá trị chịu thuế là $80,000 đối với căn nhà lưu trú có giá trị được thẩm định là $100,000. 
Thành phố đã không áp dụng bất kỳ miễn trừ nào khác liên quan đến tính toán này. Chủ nhà có thể 
đủ điều kiện để được miễn trừ không được xem xét khi tính toán tác động thuế, chẳng hạn như 
miễn trừ cho người già và người tàn tật. 

 
• Tỷ lệ thu thuế giả định là 98%. 

 
*** 

 
Các ước tính trong Tài liệu Thông tin Cử tri này (i) dựa trên các giả định nhất định (bao gồm các giả định 
chính được liệt kê ở trên và các giả định liên quan đến điều kiện kinh tế và thị trường hiện hành tại thời 
điểm phát hành trái phiếu) và xuất phát từ các dự đoán thu được từ cố vấn tài chính của Thành phố, (ii) có 
thể thay đổi trong phạm vi các sự kiện, hoàn cảnh và điều kiện thực tế hiện hành tại thời điểm trái phiếu 
được phát hành khác với các giả định và dự đoán đó, (iii) chỉ được cung cấp để đáp ứng các yêu cầu của 
Mục 1251.052, Bộ luật Chính quyền Texas, và không vì mục đích nào khác, mà không có bất kỳ sự đảm 
bảo nào rằng những dự báo đó sẽ được thực hiện, và (iv) không nhằm (và rõ ràng là không) làm phát sinh 
hợp đồng với cử tri hoặc hạn chế thẩm quyền phát hành trái phiếu của Thành phố phù hợp với các Đề xuất 
được đệ trình bởi Lệnh Bầu cử Trái phiếu của Thành phố. 
 
 



Đề xuất Khấu hao các Nghĩa vụ Nợ của Thành phố 
 

Năm Dương lịch Giá trị Ước tính được Đánh giá Tăng trưởng Ước tính Dịch vụ Khoản nợ Hiện tại được 
Thanh toán từ Thuế Giá trị 1 

Dưới: Khoản nợ Tự Hỗ trợ Dịch vụ Tổng Nợ Ròng Dịch vụ Khoản nợ được  
Lên Kế hoạch 
$277,000,000 

Thuế Tổng hợp được  
Lên Kế hoạch 

Khoản nợ được Hỗ trợ 

2023 $ 247,219,885,068  $ 379,178,983 $ (630,000) $ 378,548,983 - $ 378,548,983 

2024 262,671,127,885 6.25% 363,141,563 (630,000) 362,511,563 19,489,167 382,000,730 

2025 276,356,293,648 5.21% 327,681,330 (630,000) 327,051,330 19,489,500 346,540,830 

2026 290,754,456,547 5.21% 305,137,709 (630,000) 304,507,709 19,485,875 323,993,584 

2027 305,902,763,733 5.21% 311,255,554 (630,000) 310,625,554 19,486,500 330,112,054 

2028 321,840,297,723 5.21% 304,060,361 (625,000) 303,435,361 19,490,375 322,925,736 

2029 338,608,177,235 5.21% 268,539,642 (625,000) 267,914,642 19,486,750 287,401,392 

2030 338,608,177,235 0.00% 233,758,605 (625,000) 233,133,605 19,489,750 252,623,355 

2031 325,063,850,145 -4.00% 225,084,731 (620,000) 224,464,731 19,488,375 243,953,106 

2032 325,063,850,145 0.00% 212,917,297 (620,000) 212,297,297 19,486,750 231,784,047 

2033 339,659,217,017 4.49% 164,873,965 (620,000) 164,253,965 19,488,750 183,742,715 

2034 354,909,915,861 4.49% 140,179,089 (620,000) 139,559,089 19,488,250 159,047,339 

2035 370,845,371,083 4.49% 173,347,204 (620,000) 172,727,204 19,489,125 192,216,329 

2036 387,496,328,244 4.49% 162,648,030 (620,000) 162,028,030 19,490,125 181,518,155 

2037 404,894,913,383 4.49% 146,444,343 (620,000) 145,824,343 19,490,000 165,314,343 

2038 423,074,694,994 4.49% 106,155,921 (620,000) 105,535,921 19,487,500 125,023,421 

2039 442,070,748,799 4.49% 105,060,355 (620,000) 104,440,355 19,486,250 123,926,605 

2040 461,919,725,420 4.49% 103,682,892 (620,000) 103,062,892 19,489,625 122,552,517 

2041 482,659,921,091 4.49% 125,412,525 (620,000) 124,792,525 19,486,125 144,278,650 

2042 504,331,351,548 4.49% 97,769,426 (620,000) 97,149,426 19,489,125 116,638,551 

2043 526,975,829,233 4.49% 85,659,824 (620,000) 85,039,824 19,486,875 104,526,699 

2044 550,637,043,965 4.49% 84,616,656 (620,000) 83,996,656 19,487,625 103,484,281 

2045 550,637,043,965 0.00% 86,728,760 (620,000) 86,108,760 19,489,375 105,598,135 

2046 528,611,562,207 -4.00% 88,904,237 (620,000) 88,284,237 19,490,125 107,774,362 

2047 528,611,562,207 0.00% 91,132,391 (620,000) 90,512,391 19,487,875 110,000,266 

2048 528,611,562,207 0.00% 5,312,400 (620,000) 4,692,400 19,490,375 24,182,775 

2049 528,611,562,207 0.00% 5,312,000 (620,000) 4,692,000 - 4,692,000 

2050 528,611,562,207 0.00% 620,000 (620,000) - - - 

2051 528,611,562,207 0.00% 630,000 (630,000) - - - 

   $ 4,705,245,794 * $ (18,055,000) $ 4,687,190,794 $ 487,210,167 $ 5,174,400,960 
1 Dư Nợ tính đến ngày 17 Tháng Tám, 2022. Bao gồm 173 triệu đô-la thương phiếu chưa thanh toán được khấu hao trong 20 năm với tỷ lệ 4.00%. Không phản ánh các khoản thanh toán quỹ chìm cho Số tiền gốc của Quý 2013Q và 
không bao gồm các khoản trợ cấp của Hoa Kỳ đối với lãi suất của Quý 2013Q. 
* Không bao gồm $69,344,260 tiền lãi phải trả trong năm dương lịch 2022.



TÀI LIỆU THÔNG TIN CỬ TRI 
 

THÀNH PHỐ HOUSTON, TEXAS – 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. 
 

 
1 Nợ gốc của các nghĩa vụ nợ được ủy quyền $ 60,000,000.00 
2 Lãi suất ước tính cho các nghĩa vụ nợ được ủy quyền $ 45,531,750.00 

3 P&I kết hợp ước tính cần thiết để thanh toán các nghĩa vụ nợ được ủy 
quyền $ 105,531,750.00 

4 Nợ gốc của tất cả các khoản nợ tồn đọng của Thành phố 1 $  3,336,795,000.00 
5 Lãi suất còn lại ước tính cho tất cả các nghĩa vụ nợ chưa thanh toan 1, 2 $  1,368,450,793.80 

6 P&I kết hợp ước tính cần thiết để thanh toán tất cả các nghĩa vụ nợ 
chưa thanh toán 1, 2 

$  4,705,245,793.80 

7 
Mức tăng tối đa hàng năm ước tính của số thuế sẽ được áp dụng cho 
một ngôi nhà cư trú trong Thành phố với giá trị được thẩm định là 
$100,000 để trả các nghĩa vụ nợ được ủy quyền 3 $0.00 

8 Thông tin khác - Giả định 
Xem các giả định 
chính được liệt kê 
bên dưới. 

 
1 Dư Nợ tính đến ngày 17 Tháng Tám, 2022. Bao gồm 173 triệu đô-la thương phiếu chưa thanh toán được khấu hao trong 20 
năm với tỷ lệ 4.00%. Không phản ánh các khoản thanh toán quỹ chìm cho các khoản gốc của Quý 2013. 
 
2 Không bao gồm $69,344,260 tiền lãi được trả vào Năm Dương lịch 2022 và không bao gồm các khoản trợ cấp của Hoa Kỳ đối 
với trái phiếu quý 2013. 
 
3 Do tính chất giảm dần của việc phân bổ các nghĩa vụ nợ của Thành phố và những kỳ vọng liên quan đến những thay đổi về 
giá trị được thẩm định trong tương lai trong Thành phố, mức thuế dịch vụ nợ sau năm 2022 dự kiến sẽ giảm từ mức thuế dịch 
vụ nợ năm 2022 là $0,148359 trên $100 được đánh giá định giá tài sản chịu thuế không phụ thuộc vào việc ủy quyền hay phê 
duyệt các nghĩa vụ nợ dự tính. Tuy nhiên, nếu các nghĩa vụ nợ được ủy quyền được chấp thuận, thuế suất dịch vụ nợ sẽ tăng từ 
mức thuế suất dịch vụ nợ nếu không có ủy quyền hoặc phê duyệt các nghĩa vụ nợ. 

  
  



Giả định – 
 
Các giả định chính cho các câu trên, bao gồm cả câu 7: 
 

• Định giá Đánh giá Năm Tài chính 2022 (“AV”) do Thành phố cung cấp kể từ ngày 12 Tháng Chín, 
2022. Tăng trưởng AV dự kiến chỉ được hiển thị cho mục đích minh họa. 

 
• Dịch vụ Nợ Hiện tại Trả từ Thuế bao gồm $173 triệu tiền giấy thương mại chưa thanh toán được 

phân bổ trong 20 năm ở mức 4.0%. 
 

• Nợ Tự Hỗ trợ bao gồm Trái phiếu Cải thiện Công cộng của Thành phố Houston, Texas, Đợt 
2021D và 2021E, mà Thành phố đã thanh toán và dự kiến sẽ tiếp tục trả từ nguồn thu của Hệ thống 
Tiện ích Kết hợp. 

 
• Tất cả các giả định về tài chính tính đến ngày 15 Tháng Chín, 2022 nhằm mục đích minh họa. 

Dịch vụ Khoản nợ của Dự luật A được Lên Kế hoạch giả định cuộc bầu cử vào Tháng Mười Một, 
2022, phân phối vào Tháng Tám, 2023 và tỷ lệ 5.00% chỉ nhằm mục đích minh họa. Sơ bộ, có thể 
thay đổi. 

 
• Khi tính toán tác động của thuế đối với nhà ở cư trú, Thành phố đã áp dụng mức miễn thường đối 

với nhà ở chung cư là $20,000 cho mức định giá thị trường được đánh giá trung bình là $100,000, 
dẫn đến giá trị chịu thuế là $80,000 đối với căn nhà lưu trú có giá trị được thẩm định là $100,000. 
Thành phố đã không áp dụng bất kỳ miễn trừ nào khác liên quan đến tính toán này. Chủ nhà có thể 
đủ điều kiện để được miễn trừ không được xem xét khi tính toán tác động thuế, chẳng hạn như 
miễn trừ cho người già và người tàn tật. 

 
• Tỷ lệ thu thuế giả định là 98%. 

 
*** 

 
Các ước tính trong Tài liệu Thông tin Cử tri này (i) dựa trên các giả định nhất định (bao gồm các giả định 
chính được liệt kê ở trên và các giả định liên quan đến điều kiện kinh tế và thị trường hiện hành tại thời 
điểm phát hành trái phiếu) và xuất phát từ các dự đoán thu được từ cố vấn tài chính của Thành phố, (ii) có 
thể thay đổi trong phạm vi các sự kiện, hoàn cảnh và điều kiện thực tế hiện hành tại thời điểm trái phiếu 
được phát hành khác với các giả định và dự đoán đó, (iii) chỉ được cung cấp để đáp ứng các yêu cầu của 
Mục 1251.052, Bộ luật Chính quyền Texas, và không vì mục đích nào khác, mà không có bất kỳ sự đảm 
bảo nào rằng những dự báo đó sẽ được thực hiện, và (iv) không nhằm (và rõ ràng là không) làm phát sinh 
hợp đồng với cử tri hoặc hạn chế thẩm quyền phát hành trái phiếu của Thành phố phù hợp với các Đề xuất 
được đệ trình bởi Lệnh Bầu cử Trái phiếu của Thành phố. 
 
 



Đề xuất Khấu hao các Nghĩa vụ Nợ của Thành phố 
 

Năm Dương 
lịch 

Giá trị Ước tính được Đánh giá Tăng trưởng 
Ước tính 

Dịch vụ Khoản nợ Hiện tại được 
Thanh toán từ Thuế Giá trị 1 

Dưới: Khoản nợ Tự  
Hỗ trợ 

Dịch vụ Tổng Nợ Ròng Dịch vụ Khoản nợ được 
Lên Kế hoạch 
$60,000,000 

Thuế Tổng hợp được  
Lên Kế hoạch 

Khoản nợ được Hỗ trợ 

2023 $ 247,219,885,068  $ 379,178,983 $ (630,000) $ 378,548,983 - $ 378,548,983 

2024 262,671,127,885 6.25% 363,141,563 (630,000) 362,511,563 4,220,125 366,731,688 

2025 276,356,293,648 5.21% 327,681,330 (630,000) 327,051,330 4,222,625 331,273,955 

2026 290,754,456,547 5.21% 305,137,709 (630,000) 304,507,709 4,220,750 308,728,459 

2027 305,902,763,733 5.21% 311,255,554 (630,000) 310,625,554 4,220,500 314,846,054 

2028 321,840,297,723 5.21% 304,060,361 (625,000) 303,435,361 4,221,625 307,656,986 

2029 338,608,177,235 5.21% 268,539,642 (625,000) 267,914,642 4,223,875 272,138,517 

2030 338,608,177,235 0.00% 233,758,605 (625,000) 233,133,605 4,222,125 237,355,730 

2031 325,063,850,145 -4.00% 225,084,731 (620,000) 224,464,731 4,221,250 228,685,981 

2032 325,063,850,145 0.00% 212,917,297 (620,000) 212,297,297 4,221,000 216,518,297 

2033 339,659,217,017 4.49% 164,873,965 (620,000) 164,253,965 4,221,125 168,475,090 

2034 354,909,915,861 4.49% 140,179,089 (620,000) 139,559,089 4,221,375 143,780,464 

2035 370,845,371,083 4.49% 173,347,204 (620,000) 172,727,204 4,221,500 176,948,704 

2036 387,496,328,244 4.49% 162,648,030 (620,000) 162,028,030 4,221,250 166,249,280 

2037 404,894,913,383 4.49% 146,444,343 (620,000) 145,824,343 4,220,375 150,044,718 

2038 423,074,694,994 4.49% 106,155,921 (620,000) 105,535,921 4,223,500 109,759,421 

2039 442,070,748,799 4.49% 105,060,355 (620,000) 104,440,355 4,220,375 108,660,730 

2040 461,919,725,420 4.49% 103,682,892 (620,000) 103,062,892 4,220,750 107,283,642 

2041 482,659,921,091 4.49% 125,412,525 (620,000) 124,792,525 4,219,250 129,011,775 

2042 504,331,351,548 4.49% 97,769,426 (620,000) 97,149,426 4,220,500 101,369,926 

2043 526,975,829,233 4.49% 85,659,824 (620,000) 85,039,824 4,219,125 89,258,949 

2044 550,637,043,965 4.49% 84,616,656 (620,000) 83,996,656 4,219,750 88,216,406 

2045 550,637,043,965 0.00% 86,728,760 (620,000) 86,108,760 4,221,875 90,330,635 

2046 528,611,562,207 -4.00% 88,904,237 (620,000) 88,284,237 4,220,125 92,504,362 

2047 528,611,562,207 0.00% 91,132,391 (620,000) 90,512,391 4,224,000 94,736,391 

2048 528,611,562,207 0.00% 5,312,400 (620,000) 4,692,400 4,223,000 8,915,400 

2049 528,611,562,207 0.00% 5,312,000 (620,000) 4,692,000 - 4,692,000 

2050 528,611,562,207 0.00% 620,000 (620,000) - - - 

2051 528,611,562,207 0.00% 630,000 (630,000) - - - 

   $ 4,705,245,794 * $ (18,055,000) $ 4,687,190,794 $ 105,531,750 $ 4,792,722,544 
1 Dư Nợ tính đến ngày 17 Tháng Tám, 2022. Bao gồm 173 triệu đô-la thương phiếu chưa thanh toán được khấu hao trong 20 năm với tỷ lệ 4.00%. Không phản ánh các khoản thanh toán quỹ chìm cho số tiền gốc của Quý 2013Q và 
không bao gồm các khoản trợ cấp của Hoa Kỳ cho lãi suất Quý 2013Q. 
* Không bao gồm $69,344,260 tiền lãi phải trả trong năm dương lịch 2022. 

 



TÀI LIỆU THÔNG TIN CỬ TRI 
 

THÀNH PHỐ HOUSTON, TEXAS – 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. 

 
 

1 Nợ gốc của các nghĩa vụ nợ được ủy quyền $ 47,000,000.00 
2 Lãi suất ước tính cho các nghĩa vụ nợ được ủy quyền $ 35,666,333.33 

3 P&I kết hợp ước tính cần thiết để thanh toán các nghĩa vụ nợ được ủy 
quyền 

$ 82,666,333.33 

4 Nợ gốc của tất cả các khoản nợ tồn đọng của Thành phố 1 $ 3,336,795,000.00 
5 Lãi suất còn lại ước tính cho tất cả các nghĩa vụ nợ chưa thanh toan 1, 2 $ 1,368,450,793.80 

6 P&I kết hợp ước tính cần thiết để thanh toán tất cả các nghĩa vụ nợ 
chưa thanh toán 1, 2 

$ 4,705,245,793.80 

7 
Mức tăng tối đa hàng năm ước tính của số thuế sẽ được áp dụng cho 
một ngôi nhà cư trú trong Thành phố với giá trị được thẩm định là 
$100,000 để trả các nghĩa vụ nợ được ủy quyền 3 $0.00 

8 Thông tin khác - Giả định 
Xem các giả định 
chính được liệt kê 
bên dưới. 

 
1 Dư Nợ tính đến ngày 17 Tháng Tám, 2022. Bao gồm 173 triệu đô-la thương phiếu chưa thanh toán được khấu hao trong 20 
năm với tỷ lệ 4.00%. Không phản ánh các khoản thanh toán quỹ chìm cho các khoản gốc của Quý 2013. 
 
2 Không bao gồm $69,344,260 tiền lãi được trả vào Năm Dương lịch 2022 và không bao gồm các khoản trợ cấp của Hoa Kỳ 
đối với trái phiếu quý 2013. 
 
3 Do tính chất giảm dần của việc phân bổ các nghĩa vụ nợ của Thành phố và những kỳ vọng liên quan đến những thay đổi về 
giá trị được thẩm định trong tương lai trong Thành phố, mức thuế dịch vụ nợ sau năm 2022 dự kiến sẽ giảm từ mức thuế dịch 
vụ nợ năm 2022 là $0,148359 trên $100 được đánh giá định giá tài sản chịu thuế không phụ thuộc vào việc ủy quyền hay phê 
duyệt các nghĩa vụ nợ dự tính. Tuy nhiên, nếu các nghĩa vụ nợ được ủy quyền được chấp thuận, thuế suất dịch vụ nợ sẽ tăng từ 
mức thuế suất dịch vụ nợ nếu không có ủy quyền hoặc phê duyệt các nghĩa vụ nợ. 
  



Giả định – 
 
Các giả định chính cho các câu trên, bao gồm cả câu 7: 
 

• Định giá Đánh giá Năm Tài chính 2022 (“AV”) do Thành phố cung cấp kể từ ngày 12 Tháng 
Chín, 2022. Tăng trưởng AV dự kiến chỉ được hiển thị cho mục đích minh họa. 

 
• Dịch vụ Nợ Hiện tại Trả từ Thuế bao gồm $173 triệu tiền giấy thương mại chưa thanh toán được 

phân bổ trong 20 năm ở mức 4.0%. 
 

• Nợ Tự Hỗ trợ bao gồm Trái phiếu Cải thiện Công cộng của Thành phố Houston, Texas, Đợt 
2021D và 2021E, mà Thành phố đã thanh toán và dự kiến sẽ tiếp tục trả từ nguồn thu của Hệ 
thống Tiện ích Kết hợp. 

 
• Tất cả các giả định về tài chính tính đến ngày 15 Tháng Chín, 2022 nhằm mục đích minh họa. 

Dịch vụ Khoản nợ của Dự luật A được Lên Kế hoạch giả định cuộc bầu cử vào Tháng Mười Một, 
2022, phân phối vào Tháng Tám, 2023 và tỷ lệ 5.00% chỉ nhằm mục đích minh họa. Sơ bộ, có thể 
thay đổi. 

 
• Khi tính toán tác động của thuế đối với nhà ở cư trú, Thành phố đã áp dụng mức miễn thường đối 

với nhà ở chung cư là $20,000 cho mức định giá thị trường được đánh giá trung bình là $100,000, 
dẫn đến giá trị chịu thuế là $80,000 đối với căn nhà lưu trú có giá trị được thẩm định là $100,000. 
Thành phố đã không áp dụng bất kỳ miễn trừ nào khác liên quan đến tính toán này. Chủ nhà có 
thể đủ điều kiện để được miễn trừ không được xem xét khi tính toán tác động thuế, chẳng hạn như 
miễn trừ cho người già và người tàn tật. 

 
• Tỷ lệ thu thuế giả định là 98%. 

 
*** 

 
Các ước tính trong Tài liệu Thông tin Cử tri này (i) dựa trên các giả định nhất định (bao gồm các giả định 
chính được liệt kê ở trên và các giả định liên quan đến điều kiện kinh tế và thị trường hiện hành tại thời 
điểm phát hành trái phiếu) và xuất phát từ các dự đoán thu được từ cố vấn tài chính của Thành phố, (ii) 
có thể thay đổi trong phạm vi các sự kiện, hoàn cảnh và điều kiện thực tế hiện hành tại thời điểm trái 
phiếu được phát hành khác với các giả định và dự đoán đó, (iii) chỉ được cung cấp để đáp ứng các yêu 
cầu của Mục 1251.052, Bộ luật Chính quyền Texas, và không vì mục đích nào khác, mà không có bất kỳ 
sự đảm bảo nào rằng những dự báo đó sẽ được thực hiện, và (iv) không nhằm (và rõ ràng là không) làm 
phát sinh hợp đồng với cử tri hoặc hạn chế thẩm quyền phát hành trái phiếu của Thành phố phù hợp với 
các Đề xuất được đệ trình bởi Lệnh Bầu cử Trái phiếu của Thành phố. 
 
 
 



Đề xuất Khấu hao các Nghĩa vụ Nợ của Thành phố 
 

Năm Dương lịch Giá trị Ước tính được Đánh giá Tăng trưởng 
Ước tính 

Dịch vụ Khoản nợ Hiện tại được 
Thanh toán từ Thuế Giá trị 1 

Dưới: Khoản nợ Tự  
Hỗ trợ 

Dịch vụ Tổng Nợ Ròng Dịch vụ Khoản nợ được  
Lên Kế hoạch 
$47,000,000 

Thuế Tổng hợp được  
Lên Kế hoạch 

Khoản nợ được Hỗ trợ 

2023 $ 247,219,885,068  $ 379,178,983 $ (630,000) $ 378,548,983 - $ 378,548,983 

2024 262,671,127,885 6.25% 363,141,563 (630,000) 362,511,563 3,306,333 365,817,897 

2025 276,356,293,648 5.21% 327,681,330 (630,000) 327,051,330 3,305,500 330,356,830 

2026 290,754,456,547 5.21% 305,137,709 (630,000) 304,507,709 3,308,125 307,815,834 

2027 305,902,763,733 5.21% 311,255,554 (630,000) 310,625,554 3,308,000 313,933,554 

2028 321,840,297,723 5.21% 304,060,361 (625,000) 303,435,361 3,305,125 306,740,486 

2029 338,608,177,235 5.21% 268,539,642 (625,000) 267,914,642 3,309,250 271,223,892 

2030 338,608,177,235 0.00% 233,758,605 (625,000) 233,133,605 3,305,250 236,438,855 

2031 325,063,850,145 -4.00% 225,084,731 (620,000) 224,464,731 3,308,000 227,772,731 

2032 325,063,850,145 0.00% 212,917,297 (620,000) 212,297,297 3,307,250 215,604,547 

2033 339,659,217,017 4.49% 164,873,965 (620,000) 164,253,965 3,307,875 167,561,840 

2034 354,909,915,861 4.49% 140,179,089 (620,000) 139,559,089 3,304,750 142,863,839 

2035 370,845,371,083 4.49% 173,347,204 (620,000) 172,727,204 3,307,625 176,034,829 

2036 387,496,328,244 4.49% 162,648,030 (620,000) 162,028,030 3,306,250 165,334,280 

2037 404,894,913,383 4.49% 146,444,343 (620,000) 145,824,343 3,305,500 149,129,843 

2038 423,074,694,994 4.49% 106,155,921 (620,000) 105,535,921 3,305,125 108,841,046 

2039 442,070,748,799 4.49% 105,060,355 (620,000) 104,440,355 3,304,875 107,745,230 

2040 461,919,725,420 4.49% 103,682,892 (620,000) 103,062,892 3,304,500 106,367,392 

2041 482,659,921,091 4.49% 125,412,525 (620,000) 124,792,525 3,308,625 128,101,150 

2042 504,331,351,548 4.49% 97,769,426 (620,000) 97,149,426 3,307,000 100,456,426 

2043 526,975,829,233 4.49% 85,659,824 (620,000) 85,039,824 3,309,375 88,349,199 

2044 550,637,043,965 4.49% 84,616,656 (620,000) 83,996,656 3,305,500 87,302,156 

2045 550,637,043,965 0.00% 86,728,760 (620,000) 86,108,760 3,305,125 89,413,885 

2046 528,611,562,207 -4.00% 88,904,237 (620,000) 88,284,237 3,307,750 91,591,987 

2047 528,611,562,207 0.00% 91,132,391 (620,000) 90,512,391 3,308,000 93,820,391 

2048 528,611,562,207 0.00% 5,312,400 (620,000) 4,692,400 3,305,625 7,998,025 

2049 528,611,562,207 0.00% 5,312,000 (620,000) 4,692,000 - 4,692,000 

2050 528,611,562,207 0.00% 620,000 (620,000) - - - 

2051 528,611,562,207 0.00% 630,000 (630,000) - - - 

   $ 4,705,245,794 * $ (18,055,000) $ 4,687,190,794 $ 82,666,333 $ 4,769,857,127 
1 Dư Nợ tính đến ngày 17 Tháng Tám, 2022. Bao gồm 173 triệu đô-la thương phiếu chưa thanh toán được khấu hao trong 20 năm với tỷ lệ 4.00%. Không phản ánh các khoản thanh toán quỹ chìm cho số tiền gốc của Quý 2013Q 
và không bao gồm các khoản trợ cấp của Hoa Kỳ cho lãi suất Quý 2013Q. 
* Không bao gồm $69,344,260 tiền lãi phải trả trong năm dương lịch 2022. 



TÀI LIỆU THÔNG TIN CỬ TRI 
 

THÀNH PHỐ HOUSTON, TEXAS – 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. 
 

 

1 Nợ gốc của các nghĩa vụ nợ được ủy quyền $ 33,000,000.00 
2 Lãi suất ước tính cho các nghĩa vụ nợ được ủy quyền $ 19,410,500.00 

3 P&I kết hợp ước tính cần thiết để thanh toán các nghĩa vụ nợ được ủy 
quyền 

$ 52,410,500.00 

4 Nợ gốc của tất cả các khoản nợ tồn đọng của Thành phố 1 $ 3,336,795,000.00 
5 Lãi suất còn lại ước tính cho tất cả các nghĩa vụ nợ chưa thanh toán1, 2 $ 1,368,450,793.80 

6 P&I kết hợp ước tính cần thiết để thanh toán tất cả các nghĩa vụ nợ 
chưa thanh toán 1, 2 

$ 4,705,245,793.80 

7 
Mức tăng tối đa hàng năm ước tính của số thuế sẽ được áp dụng cho 
một ngôi nhà cư trú trong Thành phố với giá trị được thẩm định là 
$100,000 để trả các nghĩa vụ nợ được ủy quyền 3 $0.00 

8 Thông tin khác - Giả định 
Xem các giả định 
chính được liệt kê 
bên dưới. 

 
1 Dư Nợ tính đến ngày 17 Tháng Tám, 2022. Bao gồm 173 triệu đô-la thương phiếu chưa thanh toán được khấu hao trong 20 
năm với tỷ lệ 4.00%. Không phản ánh các khoản thanh toán quỹ chìm cho các khoản gốc của Quý 2013. 
 
2 Không bao gồm $69,344,260 tiền lãi được trả vào Năm Dương lịch 2022 và không bao gồm các khoản trợ cấp của Hoa Kỳ 
đối với trái phiếu quý 2013. 
 
3 Do tính chất giảm dần của việc phân bổ các nghĩa vụ nợ của Thành phố và những kỳ vọng liên quan đến những thay đổi về 
giá trị được thẩm định trong tương lai trong Thành phố, mức thuế dịch vụ nợ sau năm 2022 dự kiến sẽ giảm từ mức thuế dịch 
vụ nợ năm 2022 là $0,148359 trên $100 được đánh giá định giá tài sản chịu thuế không phụ thuộc vào việc ủy quyền hay phê 
duyệt các nghĩa vụ nợ dự tính. Tuy nhiên, nếu các nghĩa vụ nợ được ủy quyền được chấp thuận, thuế suất dịch vụ nợ sẽ tăng từ 
mức thuế suất dịch vụ nợ nếu không có ủy quyền hoặc phê duyệt các nghĩa vụ nợ. 
  



Giả định – 
 
Các giả định chính cho các câu trên, bao gồm cả câu 7: 
 

• Định giá Đánh giá Năm Tài chính 2022 (“AV”) do Thành phố cung cấp kể từ ngày 12 Tháng 
Chín, 2022. Tăng trưởng AV dự kiến chỉ được hiển thị cho mục đích minh họa. 

 
• Dịch vụ Nợ Hiện tại Trả từ Thuế bao gồm $173 triệu tiền giấy thương mại chưa thanh toán được 

phân bổ trong 20 năm ở mức 4.0%. 
 

• Nợ Tự Hỗ trợ bao gồm Trái phiếu Cải thiện Công cộng của Thành phố Houston, Texas, Đợt 
2021D và 2021E, mà Thành phố đã thanh toán và dự kiến sẽ tiếp tục trả từ nguồn thu của Hệ 
thống Tiện ích Kết hợp. 

 
• Tất cả các giả định về tài chính tính đến ngày 15 Tháng Chín, 2022 nhằm mục đích minh họa. 

Dịch vụ Khoản nợ của Dự luật A được Lên Kế hoạch giả định cuộc bầu cử vào Tháng Mười Một, 
2022, phân phối vào Tháng Tám, 2023 và tỷ lệ 5.00% chỉ nhằm mục đích minh họa. Sơ bộ, có thể 
thay đổi. 

 
• Khi tính toán tác động của thuế đối với nhà ở cư trú, Thành phố đã áp dụng mức miễn thường đối 

với nhà ở chung cư là $20,000 cho mức định giá thị trường được đánh giá trung bình là $100,000, 
dẫn đến giá trị chịu thuế là $80,000 đối với căn nhà lưu trú có giá trị được thẩm định là $100,000. 
Thành phố đã không áp dụng bất kỳ miễn trừ nào khác liên quan đến tính toán này. Chủ nhà có 
thể đủ điều kiện để được miễn trừ không được xem xét khi tính toán tác động thuế, chẳng hạn như 
miễn trừ cho người già và người tàn tật. 

 
• Tỷ lệ thu thuế giả định là 98%. 

 
*** 

 
Các ước tính trong Tài liệu Thông tin Cử tri này (i) dựa trên các giả định nhất định (bao gồm các giả định 
chính được liệt kê ở trên và các giả định liên quan đến điều kiện kinh tế và thị trường hiện hành tại thời 
điểm phát hành trái phiếu) và xuất phát từ các dự đoán thu được từ cố vấn tài chính của Thành phố, (ii) 
có thể thay đổi trong phạm vi các sự kiện, hoàn cảnh và điều kiện thực tế hiện hành tại thời điểm trái 
phiếu được phát hành khác với các giả định và dự đoán đó, (iii) chỉ được cung cấp để đáp ứng các yêu 
cầu của Mục 1251.052, Bộ luật Chính quyền Texas, và không vì mục đích nào khác, mà không có bất kỳ 
sự đảm bảo nào rằng những dự báo đó sẽ được thực hiện, và (iv) không nhằm (và rõ ràng là không) làm 
phát sinh hợp đồng với cử tri hoặc hạn chế thẩm quyền phát hành trái phiếu của Thành phố phù hợp với 
các Đề xuất được đệ trình bởi Lệnh Bầu cử Trái phiếu của Thành phố. 
 
 



Đề xuất Khấu hao các Nghĩa vụ Nợ của Thành phố 
 

Năm Dương lịch Giá trị Ước tính được Đánh giá Tăng trưởng 
Ước tính 

Dịch vụ Khoản nợ Hiện tại 
được Thanh toán từ Thuế Giá 

trị 1 

Dưới: Khoản nợ Tự Hỗ 
trợ 

Dịch vụ Tổng Nợ Ròng Dịch vụ Khoản nợ được  
Lên Kế hoạch 
$33,000,000 

Thuế Tổng hợp được  
Lên Kế hoạch 

Khoản nợ được Hỗ trợ 

2023 $ 247,219,885,068  $ 379,178,983 $ (630,000) $ 378,548,983 - $ 378,548,983 

2024 262,671,127,885 6.25% 363,141,563 (630,000) 362,511,563 2,621,125 365,132,688 

2025 276,356,293,648 5.21% 327,681,330 (630,000) 327,051,330 2,621,250 329,672,580 

2026 290,754,456,547 5.21% 305,137,709 (630,000) 304,507,709 2,618,000 307,125,709 

2027 305,902,763,733 5.21% 311,255,554 (630,000) 310,625,554 2,622,000 313,247,554 

2028 321,840,297,723 5.21% 304,060,361 (625,000) 303,435,361 2,618,125 306,053,486 

2029 338,608,177,235 5.21% 268,539,642 (625,000) 267,914,642 2,621,250 270,535,892 

2030 338,608,177,235 0.00% 233,758,605 (625,000) 233,133,605 2,621,125 235,754,730 

2031 325,063,850,145 -4.00% 225,084,731 (620,000) 224,464,731 2,622,625 227,087,356 

2032 325,063,850,145 0.00% 212,917,297 (620,000) 212,297,297 2,620,625 214,917,922 

2033 339,659,217,017 4.49% 164,873,965 (620,000) 164,253,965 2,620,000 166,873,965 

2034 354,909,915,861 4.49% 140,179,089 (620,000) 139,559,089 2,620,500 142,179,589 

2035 370,845,371,083 4.49% 173,347,204 (620,000) 172,727,204 2,621,875 175,349,079 

2036 387,496,328,244 4.49% 162,648,030 (620,000) 162,028,030 2,619,000 164,647,030 

2037 404,894,913,383 4.49% 146,444,343 (620,000) 145,824,343 2,621,625 148,445,968 

2038 423,074,694,994 4.49% 106,155,921 (620,000) 105,535,921 2,619,500 108,155,421 

2039 442,070,748,799 4.49% 105,060,355 (620,000) 104,440,355 2,622,375 107,062,730 

2040 461,919,725,420 4.49% 103,682,892 (620,000) 103,062,892 2,620,000 105,682,892 

2041 482,659,921,091 4.49% 125,412,525 (620,000) 124,792,525 2,622,125 127,414,650 

2042 504,331,351,548 4.49% 97,769,426 (620,000) 97,149,426 2,618,500 99,767,926 

2043 526,975,829,233 4.49% 85,659,824 (620,000) 85,039,824 2,618,875 87,658,699 

2044 550,637,043,965 4.49% 84,616,656 (620,000) 83,996,656 - 83,996,656 

2045 550,637,043,965 0.00% 86,728,760 (620,000) 86,108,760 - 86,108,760 

2046 528,611,562,207 -4.00% 88,904,237 (620,000) 88,284,237 - 88,284,237 

2047 528,611,562,207 0.00% 91,132,391 (620,000) 90,512,391 - 90,512,391 

2048 528,611,562,207 0.00% 5,312,400 (620,000) 4,692,400 - 4,692,400 

2049 528,611,562,207 0.00% 5,312,000 (620,000) 4,692,000 - 4,692,000 

2050 528,611,562,207 0.00% 620,000 (620,000) - - - 

2051 528,611,562,207 0.00% 630,000 (630,000) - - - 

   $ 4,705,245,794 * $ (18,055,000) $ 4,687,190,794 $ 52,410,500 $ 4,739,601,294 
1 Dư Nợ tính đến ngày 17 Tháng Tám, 2022. Bao gồm 173 triệu đô-la thương phiếu chưa thanh toán được khấu hao trong 20 năm với tỷ lệ 4.00%. Không phản ánh các khoản thanh toán quỹ chìm cho số tiền gốc của Quý 2013Q 
và không bao gồm các khoản trợ cấp của Hoa Kỳ cho lãi suất Quý 2013Q. 
* Không bao gồm $69,344,260 tiền lãi phải trả trong năm dương lịch 2022. 

 



TÀI LIỆU THÔNG TIN CỬ TRI 
 

THÀNH PHỐ HOUSTON, TEXAS – 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. 
 

 
1 Nợ gốc của các nghĩa vụ nợ được ủy quyền $ 29,000,000.00 
2 Lãi suất ước tính cho các nghĩa vụ nợ được ủy quyền $ 17,057,583.33 

3 P&I kết hợp ước tính cần thiết để thanh toán các nghĩa vụ nợ 
được ủy quyền 

$ 46,057,583.33 

4 Nợ gốc của tất cả các khoản nợ tồn đọng của Thành phố 1 $ 3,336,795,000.00 
5 Lãi suất còn lại ước tính cho tất cả các nghĩa vụ nợ chưa thanh toan 1, 2 $ 1,368,450,793.80 

6 P&I kết hợp ước tính cần thiết để thanh toán tất cả các nghĩa vụ nợ chưa 
thanh toán 1, 2 

$ 4,705,245,793.80 

7 
Mức tăng tối đa hàng năm ước tính của số thuế sẽ được áp dụng cho 
một ngôi nhà cư trú trong Thành phố với giá trị được thẩm định là 
$100,000 để trả các nghĩa vụ nợ được ủy quyền 3 

$0.00 

8 Thông tin khác - Giả định 
Xem các giả định 
chính được liệt kê 
bên dưới. 

 
1 Dư Nợ tính đến ngày 17 Tháng Tám, 2022. Bao gồm 173 triệu đô-la thương phiếu chưa thanh toán được khấu hao trong 20 
năm với tỷ lệ 4.00%. Không phản ánh các khoản thanh toán quỹ chìm cho các khoản gốc của Quý 2013. 
 
2 Không bao gồm $69,344,260 tiền lãi được trả vào Năm Dương lịch 2022 và không bao gồm các khoản trợ cấp của Hoa Kỳ 
đối với trái phiếu quý 2013. 
 
3 Do tính chất giảm dần của việc phân bổ các nghĩa vụ nợ của Thành phố và những kỳ vọng liên quan đến những thay đổi về 
giá trị được thẩm định trong tương lai trong Thành phố, mức thuế dịch vụ nợ sau năm 2022 dự kiến sẽ giảm từ mức thuế dịch 
vụ nợ năm 2022 là $0,148359 trên $100 được đánh giá định giá tài sản chịu thuế không phụ thuộc vào việc ủy quyền hay phê 
duyệt các nghĩa vụ nợ dự tính. Tuy nhiên, nếu các nghĩa vụ nợ được ủy quyền được chấp thuận, thuế suất dịch vụ nợ sẽ tăng từ 
mức thuế suất dịch vụ nợ nếu không có ủy quyền hoặc phê duyệt các nghĩa vụ nợ. 
  



Giả định – 
 
Các giả định chính cho các câu trên, bao gồm cả câu 7: 
 

• Định giá Đánh giá Năm Tài chính 2022 (“AV”) do Thành phố cung cấp kể từ ngày 12 Tháng 
Chín, 2022. Tăng trưởng AV dự kiến chỉ được hiển thị cho mục đích minh họa. 

 
• Dịch vụ Nợ Hiện tại Trả từ Thuế bao gồm $173 triệu tiền giấy thương mại chưa thanh toán được 

phân bổ trong 20 năm ở mức 4.0%. 
 

• Nợ Tự Hỗ trợ bao gồm Trái phiếu Cải thiện Công cộng của Thành phố Houston, Texas, Đợt 
2021D và 2021E, mà Thành phố đã thanh toán và dự kiến sẽ tiếp tục trả từ nguồn thu của Hệ 
thống Tiện ích Kết hợp. 

 
• Tất cả các giả định về tài chính tính đến ngày 15 Tháng Chín, 2022 nhằm mục đích minh họa. 

Dịch vụ Khoản nợ của Dự luật A được Lên Kế hoạch giả định cuộc bầu cử vào Tháng Mười Một, 
2022, phân phối vào Tháng Tám, 2023 và tỷ lệ 5.00% chỉ nhằm mục đích minh họa. Sơ bộ, có thể 
thay đổi. 

 
• Khi tính toán tác động của thuế đối với nhà ở cư trú, Thành phố đã áp dụng mức miễn thường đối 

với nhà ở chung cư là $20,000 cho mức định giá thị trường được đánh giá trung bình là $100,000, 
dẫn đến giá trị chịu thuế là $80,000 đối với căn nhà lưu trú có giá trị được thẩm định là $100,000. 
Thành phố đã không áp dụng bất kỳ miễn trừ nào khác liên quan đến tính toán này. Chủ nhà có 
thể đủ điều kiện để được miễn trừ không được xem xét khi tính toán tác động thuế, chẳng hạn như 
miễn trừ cho người già và người tàn tật. 

 
• Tỷ lệ thu thuế giả định là 98%. 

 
*** 

 
Các ước tính trong Tài liệu Thông tin Cử tri này (i) dựa trên các giả định nhất định (bao gồm các giả định 
chính được liệt kê ở trên và các giả định liên quan đến điều kiện kinh tế và thị trường hiện hành tại thời 
điểm phát hành trái phiếu) và xuất phát từ các dự đoán thu được từ cố vấn tài chính của Thành phố, (ii) 
có thể thay đổi trong phạm vi các sự kiện, hoàn cảnh và điều kiện thực tế hiện hành tại thời điểm trái 
phiếu được phát hành khác với các giả định và dự đoán đó, (iii) chỉ được cung cấp để đáp ứng các yêu 
cầu của Mục 1251.052, Bộ luật Chính quyền Texas, và không vì mục đích nào khác, mà không có bất kỳ 
sự đảm bảo nào rằng những dự báo đó sẽ được thực hiện, và (iv) không nhằm (và rõ ràng là không) làm 
phát sinh hợp đồng với cử tri hoặc hạn chế thẩm quyền phát hành trái phiếu của Thành phố phù hợp với 
các Đề xuất được đệ trình bởi Lệnh Bầu cử Trái phiếu của Thành phố. 
 
 
 



Đề xuất Khấu hao các Nghĩa vụ Nợ của Thành phố 
 

Năm Dương 
lịch 

Giá trị Ước tính được Đánh giá Tăng trưởng 
Ước tính 

Dịch vụ Khoản nợ Hiện tại 
được Thanh toán từ Thuế Giá 

trị 1 

Dưới: Khoản nợ Tự Hỗ 
trợ 

Dịch vụ Tổng Nợ Ròng Dịch vụ Khoản nợ được  
Lên Kế hoạch 
$29,000,000 

Thuế Tổng hợp được  
Lên Kế hoạch 

Khoản nợ được Hỗ trợ 

2023 $ 247,219,885,068  $ 379,178,983 $ (630,000) $ 378,548,983 - $ 378,548,983 

2024 262,671,127,885 6.25% 363,141,563 (630,000) 362,511,563 2,302,083 364,813,647 

2025 276,356,293,648 5.21% 327,681,330 (630,000) 327,051,330 2,304,625 329,355,955 

2026 290,754,456,547 5.21% 305,137,709 (630,000) 304,507,709 2,302,750 306,810,459 

2027 305,902,763,733 5.21% 311,255,554 (630,000) 310,625,554 2,303,500 312,929,054 

2028 321,840,297,723 5.21% 304,060,361 (625,000) 303,435,361 2,301,750 305,737,111 

2029 338,608,177,235 5.21% 268,539,642 (625,000) 267,914,642 2,302,375 270,217,017 

2030 338,608,177,235 0.00% 233,758,605 (625,000) 233,133,605 2,305,125 235,438,730 

2031 325,063,850,145 -4.00% 225,084,731 (620,000) 224,464,731 2,304,875 226,769,606 

2032 325,063,850,145 0.00% 212,917,297 (620,000) 212,297,297 2,301,625 214,598,922 

2033 339,659,217,017 4.49% 164,873,965 (620,000) 164,253,965 2,300,250 166,554,215 

2034 354,909,915,861 4.49% 140,179,089 (620,000) 139,559,089 2,300,500 141,859,589 

2035 370,845,371,083 4.49% 173,347,204 (620,000) 172,727,204 2,302,125 175,029,329 

2036 387,496,328,244 4.49% 162,648,030 (620,000) 162,028,030 2,304,875 164,332,905 

2037 404,894,913,383 4.49% 146,444,343 (620,000) 145,824,343 2,303,625 148,127,968 

2038 423,074,694,994 4.49% 106,155,921 (620,000) 105,535,921 2,303,250 107,839,171 

2039 442,070,748,799 4.49% 105,060,355 (620,000) 104,440,355 2,303,500 106,743,855 

2040 461,919,725,420 4.49% 103,682,892 (620,000) 103,062,892 2,304,125 105,367,017 

2041 482,659,921,091 4.49% 125,412,525 (620,000) 124,792,525 2,304,875 127,097,400 

2042 504,331,351,548 4.49% 97,769,426 (620,000) 97,149,426 2,300,625 99,450,051 

2043 526,975,829,233 4.49% 85,659,824 (620,000) 85,039,824 2,301,125 87,340,949 

2044 550,637,043,965 4.49% 84,616,656 (620,000) 83,996,656 - 83,996,656 

2045 550,637,043,965 0.00% 86,728,760 (620,000) 86,108,760 - 86,108,760 

2046 528,611,562,207 -4.00% 88,904,237 (620,000) 88,284,237 - 88,284,237 

2047 528,611,562,207 0.00% 91,132,391 (620,000) 90,512,391 - 90,512,391 

2048 528,611,562,207 0.00% 5,312,400 (620,000) 4,692,400 - 4,692,400 

2049 528,611,562,207 0.00% 5,312,000 (620,000) 4,692,000 - 4,692,000 

2050 528,611,562,207 0.00% 620,000 (620,000) - - - 

2051 528,611,562,207 0.00% 630,000 (630,000) - - - 

   $ 4,705,245,794 * $ (18,055,000) $ 4,687,190,794 $ 46,057,583 $ 4,733,248,377 
1 Dư nợ tính đến ngày 17 Tháng Tám, 2022. Bao gồm 173 triệu đô-la thương phiếu chưa thanh toán được khấu hao trong 20 năm với tỷ lệ 4.00%. Không phản ánh các khoản thanh toán quỹ chìm cho số tiền gốc của Quý 2013Q 
và không bao gồm các khoản trợ cấp của Hoa Kỳ cho lãi suất Quý 2013Q. 
* Không bao gồm $69,344,260 tiền lãi phải trả trong năm dương lịch 2022. 

 



TÀI LIỆU THÔNG TIN CỬ TRI 
 

THÀNH PHỐ HOUSTON, TEXAS – 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. 
 

 
1 Nợ gốc của các nghĩa vụ nợ được ủy quyền $ 26,000,000.00 
2 Lãi suất ước tính cho các nghĩa vụ nợ được ủy quyền $ 15,294,833.33 

3 P&I kết hợp ước tính cần thiết để thanh toán các nghĩa vụ nợ được ủy 
quyền 

$ 41,294,833.33 

4 Nợ gốc của tất cả các khoản nợ tồn đọng của Thành phố 1 $ 3,336,795,000.00 
5 Lãi suất còn lại ước tính cho tất cả các nghĩa vụ nợ chưa thanh toan 1, 2 $ 1,368,450,793.80 

6 P&I kết hợp ước tính cần thiết để thanh toán tất cả các nghĩa vụ nợ chưa 
thanh toán 1, 2 

$ 4,705,245,793.80 

7 
Mức tăng tối đa hàng năm ước tính của số thuế sẽ được áp dụng cho một 
ngôi nhà cư trú trong Thành phố với giá trị được thẩm định là $100,000 
để trả các nghĩa vụ nợ được ủy quyền 3 $0.00 

8 Thông tin khác - Giả định 
Xem các giả định 
chính được liệt kê 
bên dưới. 

 
1 Dư Nợ tính đến ngày 17 Tháng Tám, 2022. Bao gồm 173 triệu đô-la thương phiếu chưa thanh toán được khấu hao trong 20 
năm với tỷ lệ 4.00%. Không phản ánh các khoản thanh toán quỹ chìm cho các khoản gốc của Quý 2013. 
 
2 Không bao gồm $69,344,260 tiền lãi được trả vào Năm Dương lịch 2022 và không bao gồm các khoản trợ cấp của Hoa Kỳ 
đối với trái phiếu quý 2013. 
 
3 Do tính chất giảm dần của việc phân bổ các nghĩa vụ nợ của Thành phố và những kỳ vọng liên quan đến những thay đổi về 
giá trị được thẩm định trong tương lai trong Thành phố, mức thuế dịch vụ nợ sau năm 2022 dự kiến sẽ giảm từ mức thuế dịch 
vụ nợ năm 2022 là $0,148359 trên $100 được đánh giá định giá tài sản chịu thuế không phụ thuộc vào việc ủy quyền hay phê 
duyệt các nghĩa vụ nợ dự tính. Tuy nhiên, nếu các nghĩa vụ nợ được ủy quyền được chấp thuận, thuế suất dịch vụ nợ sẽ tăng từ 
mức thuế suất dịch vụ nợ nếu không có ủy quyền hoặc phê duyệt các nghĩa vụ nợ. 
  



Giả định – 
 
Các giả định chính cho các câu trên, bao gồm cả câu 7: 
 

• Định giá Đánh giá Năm Tài chính 2022 (“AV”) do Thành phố cung cấp kể từ ngày 12 Tháng Chín, 
2022. Tăng trưởng AV dự kiến chỉ được hiển thị cho mục đích minh họa. 

 
• Dịch vụ Nợ Hiện tại Trả từ Thuế bao gồm $173 triệu tiền giấy thương mại chưa thanh toán được 

phân bổ trong 20 năm ở mức 4.0%. 
 

• Nợ Tự Hỗ trợ bao gồm Trái phiếu Cải thiện Công cộng của Thành phố Houston, Texas, Đợt 
2021D và 2021E, mà Thành phố đã thanh toán và dự kiến sẽ tiếp tục trả từ nguồn thu của Hệ thống 
Tiện ích Kết hợp. 

 
• Tất cả các giả định về tài chính tính đến ngày 15 Tháng Chín, 2022 nhằm mục đích minh họa. 

Dịch vụ Khoản nợ của Dự luật A được Lên Kế hoạch giả định cuộc bầu cử vào Tháng Mười Một, 
2022, phân phối vào Tháng Tám, 2023 và tỷ lệ 5.00% chỉ nhằm mục đích minh họa. Sơ bộ, có thể 
thay đổi. 

 
• Khi tính toán tác động của thuế đối với nhà ở cư trú, Thành phố đã áp dụng mức miễn thường đối 

với nhà ở chung cư là $20,000 cho mức định giá thị trường được đánh giá trung bình là $100,000, 
dẫn đến giá trị chịu thuế là $80,000 đối với căn nhà lưu trú có giá trị được thẩm định là $100,000. 
Thành phố đã không áp dụng bất kỳ miễn trừ nào khác liên quan đến tính toán này. Chủ nhà có thể 
đủ điều kiện để được miễn trừ không được xem xét khi tính toán tác động thuế, chẳng hạn như 
miễn trừ cho người già và người tàn tật. 

 
• Tỷ lệ thu thuế giả định là 98%. 

 
*** 

 
Các ước tính trong Tài liệu Thông tin Cử tri này (i) dựa trên các giả định nhất định (bao gồm các giả định 
chính được liệt kê ở trên và các giả định liên quan đến điều kiện kinh tế và thị trường hiện hành tại thời 
điểm phát hành trái phiếu) và xuất phát từ các dự đoán thu được từ cố vấn tài chính của Thành phố, (ii) có 
thể thay đổi trong phạm vi các sự kiện, hoàn cảnh và điều kiện thực tế hiện hành tại thời điểm trái phiếu 
được phát hành khác với các giả định và dự đoán đó, (iii) chỉ được cung cấp để đáp ứng các yêu cầu của 
Mục 1251.052, Bộ luật Chính quyền Texas, và không vì mục đích nào khác, mà không có bất kỳ sự đảm 
bảo nào rằng những dự báo đó sẽ được thực hiện, và (iv) không nhằm (và rõ ràng là không) làm phát sinh 
hợp đồng với cử tri hoặc hạn chế thẩm quyền phát hành trái phiếu của Thành phố phù hợp với các Đề xuất 
được đệ trình bởi Lệnh Bầu cử Trái phiếu của Thành phố. 
 
 



Đề xuất Khấu hao các Nghĩa vụ Nợ của Thành phố 
 

Năm Dương lịch Giá trị Ước tính được Đánh giá Tăng trưởng 
Ước tính 

Dịch vụ Khoản nợ Hiện tại được 
Thanh toán từ Thuế Giá trị 1 

Dưới: Khoản nợ Tự Hỗ 
trợ 

Dịch vụ Tổng Nợ Ròng Dịch vụ Khoản nợ được  
Lên Kế hoạch 
$26,000,000 

Thuế Tổng hợp được  
Lên Kế hoạch 

Khoản nợ được Hỗ trợ 

2023 $ 247,219,885,068  $ 379,178,983 $ (630,000) $ 378,548,983 - $ 378,548,983 

2024 262,671,127,885 6.25% 363,141,563 (630,000) 362,511,563 2,066,458 364,578,022 

2025 276,356,293,648 5.21% 327,681,330 (630,000) 327,051,330 2,065,750 329,117,080 

2026 290,754,456,547 5.21% 305,137,709 (630,000) 304,507,709 2,063,750 306,571,459 

2027 305,902,763,733 5.21% 311,255,554 (630,000) 310,625,554 2,064,625 312,690,179 

2028 321,840,297,723 5.21% 304,060,361 (625,000) 303,435,361 2,063,250 305,498,611 

2029 338,608,177,235 5.21% 268,539,642 (625,000) 267,914,642 2,064,500 269,979,142 

2030 338,608,177,235 0.00% 233,758,605 (625,000) 233,133,605 2,063,250 235,196,855 

2031 325,063,850,145 -4.00% 225,084,731 (620,000) 224,464,731 2,064,375 226,529,106 

2032 325,063,850,145 0.00% 212,917,297 (620,000) 212,297,297 2,062,750 214,360,047 

2033 339,659,217,017 4.49% 164,873,965 (620,000) 164,253,965 2,063,250 166,317,215 

2034 354,909,915,861 4.49% 140,179,089 (620,000) 139,559,089 2,065,625 141,624,714 

2035 370,845,371,083 4.49% 173,347,204 (620,000) 172,727,204 2,064,750 174,791,954 

2036 387,496,328,244 4.49% 162,648,030 (620,000) 162,028,030 2,065,500 164,093,530 

2037 404,894,913,383 4.49% 146,444,343 (620,000) 145,824,343 2,062,750 147,887,093 

2038 423,074,694,994 4.49% 106,155,921 (620,000) 105,535,921 2,066,250 107,602,171 

2039 442,070,748,799 4.49% 105,060,355 (620,000) 104,440,355 2,065,750 106,506,105 

2040 461,919,725,420 4.49% 103,682,892 (620,000) 103,062,892 2,066,125 105,129,017 

2041 482,659,921,091 4.49% 125,412,525 (620,000) 124,792,525 2,067,125 126,859,650 

2042 504,331,351,548 4.49% 97,769,426 (620,000) 97,149,426 2,063,625 99,213,051 

2043 526,975,829,233 4.49% 85,659,824 (620,000) 85,039,824 2,065,375 87,105,199 

2044 550,637,043,965 4.49% 84,616,656 (620,000) 83,996,656 - 83,996,656 

2045 550,637,043,965 0.00% 86,728,760 (620,000) 86,108,760 - 86,108,760 

2046 528,611,562,207 -4.00% 88,904,237 (620,000) 88,284,237 - 88,284,237 

2047 528,611,562,207 0.00% 91,132,391 (620,000) 90,512,391 - 90,512,391 

2048 528,611,562,207 0.00% 5,312,400 (620,000) 4,692,400 - 4,692,400 

2049 528,611,562,207 0.00% 5,312,000 (620,000) 4,692,000 - 4,692,000 

2050 528,611,562,207 0.00% 620,000 (620,000) - - - 

2051 528,611,562,207 0.00% 630,000 (630,000) - - - 

   $ 4,705,245,794 * $ (18,055,000) $ 4,687,190,794 $ 41,294,833 $ 4,728,485,627 
1 Dư nợ tính đến ngày 17 Tháng Tám, 2022. Bao gồm 173 triệu đô-la thương phiếu chưa thanh toán được khấu hao trong 20 năm với tỷ lệ 4.00%. Không phản ánh các khoản thanh toán quỹ chìm cho số tiền gốc của Quý 2013Q 
và không bao gồm các khoản trợ cấp của Hoa Kỳ cho lãi suất Quý 2013Q. 
* Không bao gồm $69,344,260 tiền lãi phải trả trong năm dương lịch 2022. 

 



TÀI LIỆU THÔNG TIN CỬ TRI 
 

THÀNH PHỐ HOUSTON, TEXAS – 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. 

 
 

1 Nợ gốc của các nghĩa vụ nợ được ủy quyền $ 6,000,000.00 
2 Lãi suất ước tính cho các nghĩa vụ nợ được ủy quyền $ 3,526,250.00 

3 P&I kết hợp ước tính cần thiết để thanh toán các nghĩa vụ nợ được ủy 
quyền 

$ 9,526,250.00 

4 Nợ gốc của tất cả các khoản nợ tồn đọng của Thành phố 1 $ 3,336,795,000.00 

5 Lãi suất còn lại ước tính cho tất cả các nghĩa vụ nợ chưa thanh  
toan 1, 2 

$ 1,368,450,793.80 

6 P&I kết hợp ước tính cần thiết để thanh toán tất cả các nghĩa vụ nợ 
chưa thanh toán 1, 2 

$ 4,705,245,793.80 

7 
Mức tăng tối đa hàng năm ước tính của số thuế sẽ được áp dụng cho 
một ngôi nhà cư trú trong Thành phố với giá trị được thẩm định là 
$100,000 để trả các nghĩa vụ nợ được ủy quyền 3 $0.00 

8 Thông tin khác - Giả định 
Xem các giả định 
chính được liệt kê 
bên dưới. 

 
1 Dư Nợ tính đến ngày 17 Tháng Tám, 2022. Bao gồm 173 triệu đô-la thương phiếu chưa thanh toán được khấu hao trong 20 
năm với tỷ lệ 4.00%. Không phản ánh các khoản thanh toán quỹ chìm cho các khoản gốc của Quý 2013. 
 
2 Không bao gồm $69,344,260 tiền lãi được trả vào Năm Dương lịch 2022 và không bao gồm các khoản trợ cấp của Hoa Kỳ 
đối với trái phiếu quý 2013. 
 
3 Do tính chất giảm dần của việc phân bổ các nghĩa vụ nợ của Thành phố và những kỳ vọng liên quan đến những thay đổi về 
giá trị được thẩm định trong tương lai trong Thành phố, mức thuế dịch vụ nợ sau năm 2022 dự kiến sẽ giảm từ mức thuế dịch 
vụ nợ năm 2022 là $0,148359 trên $100 được đánh giá định giá tài sản chịu thuế không phụ thuộc vào việc ủy quyền hay phê 
duyệt các nghĩa vụ nợ dự tính. Tuy nhiên, nếu các nghĩa vụ nợ được ủy quyền được chấp thuận, thuế suất dịch vụ nợ sẽ tăng từ 
mức thuế suất dịch vụ nợ nếu không có ủy quyền hoặc phê duyệt các nghĩa vụ nợ. 
  



Giả định – 
 
Các giả định chính cho các câu trên, bao gồm cả câu 7: 
 

• Định giá Đánh giá Năm Tài chính 2022 (“AV”) do Thành phố cung cấp kể từ ngày 12 Tháng 
Chín, 2022. Tăng trưởng AV dự kiến chỉ được hiển thị cho mục đích minh họa. 

 
• Dịch vụ Nợ Hiện tại Trả từ Thuế bao gồm $173 triệu tiền giấy thương mại chưa thanh toán được 

phân bổ trong 20 năm ở mức 4.0%. 
 

• Nợ Tự Hỗ trợ bao gồm Trái phiếu Cải thiện Công cộng của Thành phố Houston, Texas, Đợt 
2021D và 2021E, mà Thành phố đã thanh toán và dự kiến sẽ tiếp tục trả từ nguồn thu của Hệ 
thống Tiện ích Kết hợp. 

 
• Tất cả các giả định về tài chính tính đến ngày 15 Tháng Chín, 2022 nhằm mục đích minh họa. 

Dịch vụ Khoản nợ của Dự luật A được Lên Kế hoạch giả định cuộc bầu cử vào Tháng Mười Một, 
2022, phân phối vào Tháng Tám, 2023 và tỷ lệ 5.00% chỉ nhằm mục đích minh họa. Sơ bộ, có thể 
thay đổi. 

 
• Khi tính toán tác động của thuế đối với nhà ở cư trú, Thành phố đã áp dụng mức miễn thường đối 

với nhà ở chung cư là $20,000 cho mức định giá thị trường được đánh giá trung bình là $100,000, 
dẫn đến giá trị chịu thuế là $80,000 đối với căn nhà lưu trú có giá trị được thẩm định là $100,000. 
Thành phố đã không áp dụng bất kỳ miễn trừ nào khác liên quan đến tính toán này. Chủ nhà có 
thể đủ điều kiện để được miễn trừ không được xem xét khi tính toán tác động thuế, chẳng hạn như 
miễn trừ cho người già và người tàn tật. 

 
• Tỷ lệ thu thuế giả định là 98%. 

 
*** 

 
Các ước tính trong Tài liệu Thông tin Cử tri này (i) dựa trên các giả định nhất định (bao gồm các giả định 
chính được liệt kê ở trên và các giả định liên quan đến điều kiện kinh tế và thị trường hiện hành tại thời 
điểm phát hành trái phiếu) và xuất phát từ các dự đoán thu được từ cố vấn tài chính của Thành phố, (ii) 
có thể thay đổi trong phạm vi các sự kiện, hoàn cảnh và điều kiện thực tế hiện hành tại thời điểm trái 
phiếu được phát hành khác với các giả định và dự đoán đó, (iii) chỉ được cung cấp để đáp ứng các yêu 
cầu của Mục 1251.052, Bộ luật Chính quyền Texas, và không vì mục đích nào khác, mà không có bất kỳ 
sự đảm bảo nào rằng những dự báo đó sẽ được thực hiện, và (iv) không nhằm (và rõ ràng là không) làm 
phát sinh hợp đồng với cử tri hoặc hạn chế thẩm quyền phát hành trái phiếu của Thành phố phù hợp với 
các Đề xuất được đệ trình bởi Lệnh Bầu cử Trái phiếu của Thành phố. 



Đề xuất Khấu hao các Nghĩa vụ Nợ của Thành phố 
 

Năm Dương 
lịch 

Giá trị Ước tính được Đánh giá Tăng trưởng  
Ước tính 

Dịch vụ Khoản nợ Hiện tại 
được Thanh toán từ Thuế Giá 

trị 1 

Dưới: Khoản nợ Tự Hỗ 
trợ 

Dịch vụ Tổng Nợ Ròng Dịch vụ Khoản nợ được 
Lên Kế hoạch 
$6,000,000 

Thuế Tổng hợp được 
 Lên Kế hoạch 

Khoản nợ được Hỗ trợ 

2023 $ 247,219,885,068  $ 379,178,983 $ (630,000) $ 378,548,983 - $ 378,548,983 

2024 262,671,127,885 6.25% 363,141,563 (630,000) 362,511,563 476,125 362,987,688 

2025 276,356,293,648 5.21% 327,681,330 (630,000) 327,051,330 477,500 327,528,830 

2026 290,754,456,547 5.21% 305,137,709 (630,000) 304,507,709 477,750 304,985,459 

2027 305,902,763,733 5.21% 311,255,554 (630,000) 310,625,554 477,500 311,103,054 

2028 321,840,297,723 5.21% 304,060,361 (625,000) 303,435,361 476,750 303,912,111 

2029 338,608,177,235 5.21% 268,539,642 (625,000) 267,914,642 475,500 268,390,142 

2030 338,608,177,235 0.00% 233,758,605 (625,000) 233,133,605 478,625 233,612,230 

2031 325,063,850,145 -4.00% 225,084,731 (620,000) 224,464,731 476,125 224,940,856 

2032 325,063,850,145 0.00% 212,917,297 (620,000) 212,297,297 478,000 212,775,297 

2033 339,659,217,017 4.49% 164,873,965 (620,000) 164,253,965 474,250 164,728,215 

2034 354,909,915,861 4.49% 140,179,089 (620,000) 139,559,089 474,875 140,033,964 

2035 370,845,371,083 4.49% 173,347,204 (620,000) 172,727,204 474,750 173,201,954 

2036 387,496,328,244 4.49% 162,648,030 (620,000) 162,028,030 478,750 162,506,780 

2037 404,894,913,383 4.49% 146,444,343 (620,000) 145,824,343 476,875 146,301,218 

2038 423,074,694,994 4.49% 106,155,921 (620,000) 105,535,921 474,250 106,010,171 

2039 442,070,748,799 4.49% 105,060,355 (620,000) 104,440,355 475,750 104,916,105 

2040 461,919,725,420 4.49% 103,682,892 (620,000) 103,062,892 476,250 103,539,142 

2041 482,659,921,091 4.49% 125,412,525 (620,000) 124,792,525 475,750 125,268,275 

2042 504,331,351,548 4.49% 97,769,426 (620,000) 97,149,426 474,250 97,623,676 

2043 526,975,829,233 4.49% 85,659,824 (620,000) 85,039,824 476,625 85,516,449 

2044 550,637,043,965 4.49% 84,616,656 (620,000) 83,996,656 - 83,996,656 

2045 550,637,043,965 0.00% 86,728,760 (620,000) 86,108,760 - 86,108,760 

2046 528,611,562,207 -4.00% 88,904,237 (620,000) 88,284,237 - 88,284,237 

2047 528,611,562,207 0.00% 91,132,391 (620,000) 90,512,391 - 90,512,391 

2048 528,611,562,207 0.00% 5,312,400 (620,000) 4,692,400 - 4,692,400 

2049 528,611,562,207 0.00% 5,312,000 (620,000) 4,692,000 - 4,692,000 

2050 528,611,562,207 0.00% 620,000 (620,000) - - - 

2051 528,611,562,207 0.00% 630,000 (630,000) - - - 

   $ 4,705,245,794 * $ (18,055,000) $ 4,687,190,794 $ 9,526,250 $ 4,696,717,044 
1 Dư nợ tính đến ngày 17 Tháng Tám, 2022. Bao gồm 173 triệu đô-la thương phiếu chưa thanh toán được khấu hao trong 20 năm với tỷ lệ 4.00%. Không phản ánh các khoản thanh toán quỹ chìm cho số tiền gốc của Quý 2013Q 
và không bao gồm các khoản trợ cấp của Hoa Kỳ cho lãi suất Quý 2013Q. 
* Không bao gồm $69,344,260 tiền lãi phải trả trong năm dương lịch 2022. 


