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Cô Isabel Longoria Đã Tuyên Thệ Nhậm Chức Giám Đốc Điều Hành Ty Bầu Cử
Đầu Tiên của Quận Hạt Harris

(Houston, Texas) – Hôm nay, Thẩm Phán Quận Hạt Lina Hidalgo đã tuyên thệ cô Isabel Longoria trở

thành Giám Đốc Điều Hành Ty Bầu Cử đầu tiên tại Quận Hạt Harris. Việc ghi danh cử tri và điều hành
các cuộc bầu cử giờ đây sẽ thuộc phạm vi điều hành của cô Longoria. Trước khi được bổ nhiệm, cô
Longoria từng là Cố Vấn Đặc Biệt về Các Quyền Bầu Cử cho ông Chris Hollins Giám Đốc Nha Hành
Chánh Quận Hạt Harris và là người có công trong việc phát triển quyền tiếp cận cử tri mang tính lịch
sử được cung cấp đến các cử tri của Quận Hạt Harris trong Cuộc Bầu Cử Chung Kết Sơ Bộ hồi Tháng 7
và Cuộc Tổng Tuyển Cử Tháng 11.
Cô Isabel Longoria, Giám Đốc Điều Hành Ty Bầu Cử cho biết: “Niềm đam mê của tôi là được phục
vụ Quận Hạt Harris, ủng hộ các quyền bầu cử và phát triển chính sách để xác định lại ý nghĩa của việc
trở thành một viên chức chính phủ. Nói về việc phục vụ Quận Hạt Harris với tư cách là Giám Đốc Điều
Hành Ty Bầu Cử đầu tiên là một công việc trong mơ ước, đó là chức vụ của cả đời người. Cam kết của
tôi với các cử tri và các cử tri tương lai của Quận Hạt Harris là phục vụ mọi cư dân với sự chính trực
thẳng thắn và đổi mới mà văn phòng này xứng đáng có được. Để tạo ra một văn phòng kết hợp các
cuộc bầu cử và ghi danh cử tri một cách suông sẻ và đặt mọi người lên hàng đầu. Cung cấp việc bầu
phiếu từ trong xe và mở cửa 24 tiếng đồng hồ không chỉ cho các cuộc bầu cử tổng thống mà còn cho
mọi cuộc bầu cử. Ghi danh thêm nhiều cử tri mới so với trước đây, bất kể tuổi tác hay câu chuyện của
họ. Chúng tôi đã đặt ra một tiêu chuẩn mới không chỉ cho toàn quốc mà còn cho chính chúng tôi nữa.
Cùng nhau, chúng ta sẽ tiếp tục dẫn đầu như một ví dụ điển hình về những gì chính quyền nên tập
trung vào đổi mới, tính liêm chính và quyền truy cập dễ dàng có thể làm được và tôi không thể nào
vui mừng hơn khi được lãnh đạo sứ mệnh này với tư cách là Giám Đốc Điều Hành Ty Bầu Cử Quận Hạt
Harris.”
Cô Longoria sẽ điều hành Cuộc Bầu Cử Chung Kết Kết Hợp Vào Ngày 12 Tháng 12, cuộc bầu cử đầu
tiên dưới quyền điều hành của cô. Các cuộc tranh cử sau đây sẽ tổ chức bầu cử chung kết:






Thành Phố Houston, Ủy Viên Hội Đồng Địa Hạt B
Thành Phố Baytown, Ủy Viên Hội Đồng Địa Hạt Số 5 và Số 6
Thành Phố Humble, Ủy Viên Hội Đồng Vị Trí Số 4
Thành Phố La Porte, Ủy Viên Hội Đồng Địa Hạt 6
Thành Phố Nassau Bay, Thị Trưởng

Bầu Cử Sớm bắt đầu vào Thứ Tư, Ngày 25 Tháng 11 và sẽ mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ Lễ Tạ Ơn từ Thứ
Hai, Ngày 30 Tháng 11 cho đến Thứ Ba, Ngày 8 Tháng 12. Ngày Bầu Cử là Thứ Bảy, Ngày 12 Tháng 12.
Các yêu cầu phỏng vấn trực tiếp với Giám Đốc Điều Hành Ty Bầu Cử Isabel Longoria có thể được gửi
đến cô Elizabeth Lewis, Elizabeth.Lewis@cco.hctx.net.
Để biết thêm thông tin, xin vào trang mạng HarrisVotes.com và theo dõi @HarrisVotes trên các
phương tiện truyền thông xã hội Twitter, Facebook, và Instagram.
###

