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Giám Đốc Nha Hành Chánh Tạm Thời của Quận Hạt Harris Được Bổ Nhiệm
(Houston, TX) – Các Ủy Viên Quận Hạt Harris đã bổ nhiệm ông Christopher Hollins làm Giám Đốc Nha Hành Chánh tạm
thời của Quận Hạt Harris. Ông Hollins sẽ nhậm chức vào Ngày 1 Tháng 6 để thay thế cho bà Diane Trautman đã từ
chức vào Ngày 9 Tháng 5 do vấn đề sức khỏe. Ông Hollins sẽ làm cho chức vụ này cho đến khi một Giám Đốc Nha
Hành Chánh mới được các cử tri bầu chọn trong Cuộc Bầu Cử Ngày 3 Tháng 11.
Bà Trautman nói: “Tôi chúc mừng anh Chris Hollins trong việc vừa được bổ nhiệm vào chức vụ Giám Đốc Nha Hành
Chánh tạm thời của Quận Hạt Harris và gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến với anh ta trong công việc sắp tới của anh ấy. Tôi
đã nói chuyện với anh ấy hồi sáng nay và mong được làm việc với anh ấy để đảm bảo việc chuyển tiếp công việc được
suông sẻ.”
Văn Phòng Nha Hành Chánh Quận Hạt Harris lưu trữ các hồ sơ tòa án, các tài liệu quan trọng và điều hành các cuộc
bầu cử địa phương cho quận hạt lớn thứ ba trong toàn quốc Hoa Kỳ.
Ông Hollins cho biết: “Tôi rất vinh dự được làm Giám Đốc Nha Hành Chánh kế nhiệm của Quận Hạt Harris và cung cấp
các dịch vụ quan trọng cho các cư dân của Quận Hạt Harris trong thời gian thử thách này. Tôi không thể nói hết lời
cảm ơn đầy đủ đến với bà Tiến Sĩ Trautman cho các công việc của bà ta đã làm cho Quận Hạt Harris, và tôi mong được
làm việc với đội ngũ nhân viên tài năng của bà ta."
Ông Hollins là một luật sư về thương tích cá nhân có trụ sở tại Houston và đã từng làm việc cho cả công quyền lẫn tư
nhân.
Ông Hollins nói thêm: “Tháng 11 này, văn phòng của chúng tôi sẽ điều hành cuộc bầu cử có hệ quả nhất trong cuộc
đời của chúng ta trong bối cảnh đại dịch y tế toàn cầu hiện nay. Quyền bầu cử là nền tảng cho nền dân chủ của chúng
ta và tôi sẽ làm việc không mệt mỏi để đảm bảo cho các cư dân của Quận Hạt Harris có thể thực hiện quyền đó một
cách an toàn, thuận tiện và yên tâm rằng lá phiếu bầu của họ sẽ được tính.”
Bà Trautman đã làm Giám Đốc Nha Hành Chánh Quận Hạt Harris kể từ Ngày 1 Tháng 1, 2019 và đã làm việc chăm chỉ
để làm cho quá trình bầu cử đơn giản hơn, liên tục đối mặt với các thách thức và giải quyết các mối quan tâm của công
chúng để đảm bảo cơ sở hạ tầng bầu cử được an toàn.
Bà Trautman nói thêm: “Tôi tự hào về những gì chúng tôi đã đạt được trong thời gian ngắn mà tôi tại chức và rất biết ơn
đối với đội ngũ nhân viên tuyệt vời của tôi vì sự cam kết và hỗ trợ của họ. Thật là một vinh dự và đặc quyền tuyệt đối khi
được phục vụ các công dân của Quận Hạt Harris.”

Ngày làm việc cuối cùng của Bà Trautman là Ngày 31 Tháng 5.
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