
NGÀY 2 THÁNG 8 NĂM 2022 
ĐỀ XUẤT VỀ THUẾ BẤT ĐỘNG SẢN ĐỂ ĐẦU TƯ CHO CÔNG 
VIÊN, ĐƯỜNG MÒN VÀ CHƯƠNG TRÌNH GIẢI TRÍ

CƠ SỞ ĐỀ XUẤT?

Kentwood có tổng diện 
tích các công viên lên 
tới hơn 400 mẫu Anh 

và hơn 13 dặm đường 
mòn cho người đi bộ.

Kentwood cung cấp 
hơn 700 chương trình 

mỗi năm thông qua 
Công viên & Giải trí.

Nguồn vốn hiện tại không 
đủ để theo kịp với nhu 

cầu ngày càng tăng của 
người dân cũng như tốc 
độ tăng trưởng dự kiến.

THUẾ BẤT ĐỘNG SẢN 
SẼ Ở MỨC BAO 
NHIÊU?
1 MILL (1/1000 
ĐÔ LA) mỗi năm, 
nếu được cử tri chấp thuận 

PHÉP TÍNH 
NHƯ THẾ NÀO?

THUẾ NÀY SẼ 
MANG LẠI DOANH 
THU BAO NHIÊU?

Trong năm đầu tiên, thuế bất động sản dự kiến sẽ tạo ra khoảng 
2,3 triệu đô la để xây dựng, vận hành và duy trì một loạt các cải tiến cần thiết cho 
các công viên, đường mòn và chương trình. Ngoài thuế bất động sản, Thành phố 
sẽ đóng góp thêm tối đa 22 triệu đô la thông qua các nguồn vốn công và tư nhân.

1 mill = 1/1000 đô la, tức là $.001 cent

Nếu thuế suất bất động sản là 1 mill, thì mỗi người dân sẽ 
phải nộp thuế là .001 cent cho mỗi đô la, tương đương với 
$1 cho mỗi $1,000 giá trị bất động sản chịu thuế. 

VÍ DỤ: Căn nhà có giá trị chịu thuế $100,000 sẽ phải trả $100 mỗi năm.

NẾU ĐƯỢC CHẤP THUẬN, SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ THUẾ BẤT 
ĐỘNG SẢN NÀY SẼ ĐƯỢC ĐẦU TƯ NHƯ THẾ NÀO?

ĐƯỜNG MÒN TRUNG TÂM 
GIẢI TRÍ CỘNG 

ĐỒNG

KHUÔN VIÊN 
THÀNH PHỐ

CÔNG VIÊN GIAI ĐOẠN 1 
CÔNG VIÊN 
COVENANT

CHƯƠNG TRÌNH

Kinh phí được 
phân bổ hàng năm 
để sửa chữa và mở 

rộng đường mòn 
trong Thành phố

Trang thiết bị 
để tổ chức các 

chương trình giải 
trí, chăm sóc sức 
khỏe trong nhà 
mới cho cả năm

Bể phun nước, 
sân chơi, quảng 

trường, nơi trú ẩn, 
sân khấu, bãi cỏ tổ 
chức sự kiện, bãi 
đậu xe bổ sung và 
các cải tiến khác

Các sân thể thao 
mới, khu vui chơi, 
bể phun nước, hệ 
thống ánh sáng tốt 

hơn, bãi đậu xe 
được cải thiện và 

các nâng cấp khác

Đường mòn, các 
sân thể thao, bãi 

cỏ tổ chức sự kiện, 
ánh sáng và cơ 

sở hạ tầng để hỗ 
trợ tăng trưởng 
trong tương lai

Nâng cao năng 
lực và đội ngũ 

nhân viên để mở 
rộng các chương 
trình cho các hoạt 

động trong nhà 
và ngoài trời
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• Thuế bất động sản chuyên biệt cố định sẽ cải tiến và hỗ trợ 
các công viên, đường mòn và chương trình giải trí của Thành 
phố. Nếu được chấp thuận, chủ nhà sẽ đóng thuế ở mức 1 
mill mỗi năm.

• Tất cả các công viên sẽ được nâng cấp để giải quyết những 
nhu cầu cần thiết nhất trong vòng năm năm đầu tiên. Tất cả 
các cải tiến còn lại sẽ được hoàn thành trong vòng 10 năm.

• Việc xây dựng Khuôn viên Thành phố và trung tâm giải trí 
cộng đồng sẽ bắt đầu vào năm thứ hai.

• Các cải tiến Giai đoạn 1 của Công viên Covenant sẽ bắt đầu 
vào năm thứ ba.

Công viên Nhà ga Bowen: 
Phòng vệ sinh, thiết bị sân 
chơi, biển chỉ dẫn, cảnh quan 
và các tiện nghi khác

Công viên Burgis: Cải tạo 
đường mòn và vỉa hè và một 
đài phun nước uống mới

Khuôn viên Thành phố: Bể 
phun nước, sân chơi, quảng 
trường, nhà chờ, sân khấu, bãi 
cỏ tổ chức sự kiện, bãi đậu xe, 
phòng vệ sinh, bãi đậu xe bổ 
sung và các tiện nghi khác 

Trung tâm Giải trí Cộng đồng:  
Khoảng 50.000 feet vuông 
dành cho không gian giải trí và 
chương trình trong nhà dành 
cho nhiều thế hệ trong cả năm 
tại khuôn viên Thành phố

Giai đoạn 1 Công viên 
Covenant: Đường mòn, sân 
thể thao, bãi cỏ tổ chức sự kiện, 
ánh sáng và cơ sở hạ tầng để hỗ 
trợ tăng trưởng trong tương lai

Công viên East Paris Nature: 
Cải tiến đường mòn, biển chỉ 
dẫn và các tiện nghi khác

Công viên Home Acres: Cải 
tạo công viên trượt băng, nơi trú ẩn 
có mái che, ánh sáng, biển chỉ dẫn, 
cảnh quan và các tiện nghi khác

Công viên Jaycee: Nhà vệ 
sinh/tòa nhà chương trình mới, bãi 
đậu xe bổ sung, cải tiến sân chơi 
đĩa gôn và các tiện nghi khác

Công viên Kellogg Woods: 
Phòng vệ sinh, cải tạo sân 
bóng mềm/bóng chày, ánh 
sáng và cảnh quan

Công viên Northeast: Phòng 

vệ sinh, sân chơi, bể phun nước, 
cảnh quan và các tiện nghi khác

Công viên Old Farm: Cải 
thiện bãi đậu xe, sân chơi, nơi 
trú ẩn và các tiện nghi khác

Công viên Paris: Cải tiến 
đường mòn và biển chỉ dẫn

Công viên Pinewood: Cải 
tiến bể phun nước, sân chơi 
pickleball, nhà vệ sinh mới, 
nơi trú ẩn có mái che, cảnh 
quan và các tiện nghi khác

Công viên Nhà ga Phố 
Rondo: Sân chơi, giá để xe 
đạp và trung tâm sửa chữa, 
biển chỉ dẫn, cảnh quan 
và các tiện nghi khác

Công viên Stanaback: Sân 
chơi, cải thiện bãi đậu xe, biển 
chỉ dẫn, sân chơi pickleball, cảnh 
quan và các tiện nghi khác

Công viên Nhà ga Stauffer: 
Ki-ốt, giá để xe đạp và trung tâm 
sửa chữa, biển chỉ dẫn, ánh sáng, 
cảnh quan và các tiện nghi khác

Công viên Summerwood: 
Sân chơi và cảnh quan

Đường mòn: Sửa chữa, 
thay thế và kết nối mới

Công viên Tưởng niệm Cựu 
chiến binh: Nơi trú ẩn, chỗ đậu 
xe bổ sung và các tiện nghi khác
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