
 

BỔ NHIỆM ĐẠI DIỆN VÀ QUY ĐỊNH VỀ VĂN PHÒNG BẦU CỬ  
 
 Người ký tên dưới đây, cũng là Thư Ký của Cơ Quan Dịch Vụ Tiện Ích Thành Phố Số 23 Quận 
Harris ("Cơ Quan"), xác nhận rằng người ký tên dưới đây sẽ không có mặt tại văn phòng vào ngày 
và giờ theo quy định trong §31.122 của Bộ Luật Bầu Cử Texas, và theo đây bổ nhiệm người sau đây 
làm đại diện tiến hành các nhiệm vụ được quy định theo §31.123 của Bộ Luật Bầu Cử Texas, tại văn 
phòng được nêu rõ dưới đây và trong giờ làm việc được ghi rõ dưới đây, tất cả đều được Ban Giám 
Đốc Cơ Quan phê duyệt và quy định: 
 
 Tên người đại diện:  Michael Cole  
 Địa chỉ của văn phòng:  5120 Bayard Lane, Houston, Texas 77006 
 Giờ làm việc:  Từ 8:30 sáng đến 11:30 sáng (tối thiểu 3 giờ) vào ngày làm việc 

thông thường trong thời gian từ ngày 18 tháng Ba, 2022 hoặc sớm 
hơn (ngày thứ 50 trước ngày bầu cử, hoặc sớm hơn), đến ngày 16 
tháng Sáu, 2022 hoặc muộn hơn (ngày thứ 40 sau ngày bầu cử, 
hoặc muộn hơn). 

 
Ngoài ra, người ký tên dưới đây cũng quy định văn phòng được nêu rõ ở trên là văn phòng của Thư 
Ký cho tất cả những vấn đề liên quan đến cuộc bầu cử sắp diễn ra của Cơ Quan, chẳng hạn như làm 
nơi tiến hành buổi rút thăm thứ tự ghi tên trên lá phiếu theo quy định trong §52.094 của Bộ Luật 
Bầu Cử Texas. 
 
 Ban hành hôm nay, ngày 13 tháng Một, 2022. 
 
 
      /chữ ký/ William E. Ross                                             
     Thư Ký của Cơ Quan   
 
(Lưu ý: phải niêm yết văn bản này bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Hoa và tiếng Việt 
trên bảng tin dùng để niêm yết thông báo họp của Ban Giám Đốc Cơ Quan, liên tục trong thời 
gian duy trì văn phòng của đại diện này như được nêu ở trên.  Đọc Bộ Luật Bầu Cử §31.123) 
 


