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Câu Hỏi trên Lá Phiếu 

CÔNG KHỐ PHIẾU CHO HỆ THỐNG CÔNG VIÊN VÀ CƠ SỞ 

Quận Fairfax, Virginia, có nên vay nợ, mượn tiền để phát hành thêm công khố phiếu, cùng 
với các công khố phiếu đã được  chấp thuận trước đây nhằm cải thiện hệ thống công viên 
và cơ sở, với số tiền nợ tổng cộng tối đa $112,000,000? cho các mục đích như sau: (i)  số 
tiền $100,000,000 để tài trợ phí tổn cho Cơ Quan Quản Trị Hệ Thống Công Viên Quận 
Fairfax dùng mua đất, xây dựng, tái thiết, phát triển, và trang bị thêm công viên và cơ sở, 
bảo tồn đất trống, phát triển và cải thiện các công viên và cơ sở hiện hữu; và (ii) số tiền 
$12,000,000 là phần đóng góp tài chính của Quận Fairfax cho Cơ Quan Quản Trị Hệ 
Thống Công Viên và Cơ Sở miền Bắc Virginia dùng mua đất, xây dựng, tái thiết, phát 
triển, và trang bị cho các công viên và cơ sở. 

 

Giải Thích 

Cuộc trưng cầu dân ý này muốn biết ý kiến cử tri về việc có nên cho phép Fairfax County ký 

hợp đồng vay nợ và phát hành công khố phiếu với số tiền gốc tối đa là $112,000,000 để có 

thêm công viên và cơ sở công viên, bảo tồn không gian còn trống và sửa chữa các công viên 

hiện có thuộc sở hữu và điều hành do Fairfax County Park Authority ($100,000,000) và 

Northern Virginia Regional Park Authority ($12,000,000) hay không. Nếu công khố phiếu 

được phép, những kế hoạch hiện tại của Quận đối với số tiền thu được từ công khố phiếu này 

được mô tả dưới đây. Các kế hoạch cụ thể này có thể thay đổi, công khố phiếu chỉ có thể 

được phát hành cho các mục đích được mô tả trong câu hỏi trên lá phiếu. 

 

Luật pháp Virginia cho phép chính quyền Quận vay tiền để mua đất, mua các thiết bị và trùng 

tu, xây cất cơ sở mới bằng cách phát hành công khố phiếu tổng quát chung. Các công khố 

phiếu này được bán cho các nhà đầu tư và được hoàn trả dần theo thời gian vào ngân khố 

Quận. Số tiền thu được từ việc bán công khố phiếu sẽ là nguồn tài trợ cho nhiều cơ sở của 

Quận. Việc tài trợ thông qua công khố phiếu cho phép hoàn trả chi phí cơ sở của Quận trong 

nhiều năm. Tuy nhiên, trước khi Quận chịu trách nhiệm một khoản nợ tổng quát chung, đa số 

cử tri của Quận phải đồng ý cho  Quận vay các khoản tiền đó. 

 

Quận hiện đang có kế hoạch sử dụng $100,000,000 công khố phiếu từ cuộc trưng cầu dân ý 

này cho các hạng mục trùng tu và những cơ sở đã được chỉ định trong một nghiên cứu mà 

Fairfax County Park Authority đã hoàn thành vào năm 2016 để ước lượng nhu cầu giải trí cần 

thiết của Quận trong thời gian mười năm. 

 

 

 

 

 

-thêm- 



 

 

Những hạng mục trùng tu và cơ sở  này bao gồm các dự án xây cất cơ bản để sửa chữa và 

nâng cấp hệ thống cơ sở công viên cộng đồng đã có từ lâu, chẳng hạn như sân chơi, nhà dã 

ngoại, phòng vệ sinh ngoài trời, sân thể thao ngoài trời, hạ tầng sân cỏ thể thao và đường mòn 

đi bộ; các hạng mục trùng tu và mở rộng để nâng cao hiệu quả của các RECenter Audrey 

Moore, Lee District, Cub Run, Providence và South Run; các dự án tài nguyên thiên nhiên và 

văn hóa, chẳng hạn như các dự án phục hồi sinh thái và bảo tồn di tích lịch sử bao gồm phát 

triển một cơ sở lưu giữ để bảo vệ và bảo tồn các hiện vật lịch sử có ý nghĩa; thu mua đất để 

phục vụ các khu vực thiếu công viên và bảo vệ tài nguyên; và bổ sung, mở rộng các cơ sở để 

cải thiện việc cung cấp dịch vụ giao chuyển, bao gồm xây cất một sân băng thứ hai tại 

Mount Vernon RECenter và hoàn thiện khu baseball để phục vụ toàn bộ cư dân của Quận.  

 

Ngoài ra, Quận là một hội viên của Northern Virginia Regional Park Authority (NOVA 

Parks), cung cấp các công viên khu vực và cơ sở giải trí trong Quận và các nơi khác ở Bắc 

Virginia dành cho cư dân và du khách. Quận hiện đang có kế hoạch sử dụng $12,000,000 

công khố phiếu từ cuộc trưng cầu dân ý này để trả một phần đóng góp của Quận vào Capital 

Improvement Program của NVRPA. Trọng tâm chính của chương trình là thu mua đất làm 

công viên và lập hoặc khôi phục các cơ sở công viên. Công khố phiếu này sẽ được sử dụng 

để tài trợ cho một khoản đóng góp cơ bản $3,000,000 hằng năm cho NVRPA trong bốn năm 

tiếp theo và để hỗ trợ sửa chữa, cải tạo và mở rộng các cơ sở hiện hữu và cơ sở mới. 

 

 

 
Bản giải thích này được soạn thảo, in và có sẵn tại 

các điểm bỏ phiếu bầu cử theo Bộ Luật Virginia § 24.2-687 
 

 


	Câu Hỏi trên Lá Phiếu
	Giải Thích



