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Giám Đốc Nha Hành Chánh Quận Harris Thông Báo Về Việc Lên Lịch Hẹn Online
Các Chi Nhánh Chỉ Tiếp Cận theo Cuộc Hẹn
(Houston, Texas) – Giám Đốc Nha Hành Chánh Quận Hạt Harris, ông Chris Hollins hôm nay thông báo
rằng, bắt đầu từ Thứ Hai, Ngày 10 Tháng 8, các dịch vụ bao gồm các giấy phép kết hôn, giấy khai
sinh/khai tử và DBA sẽ sẵn sàng cho công chúng theo lịch hẹn từ Thứ Hai đến Thứ Năm, từ 9 giờ sáng
đến 3 giờ 30 chiều. Ngoài ra, tất cả các Chi Nhánh văn phòng Nha Hành Chánh Quận Hạt sẽ được mở
cửa trở lại vào Thứ Hai, Ngày 10 Tháng 8, vì vậy các dịch vụ này sẽ sẵn sàng tại 11 địa điểm trên toàn
Quận Hạt Harris.
Ông Giám Đốc Hollins nói “Mặc dù các tòa nhà của Quận Hạt đã bị đóng cửa để công chúng tuân thủ
theo Chính Sách “Ở Nhà, An Toàn Làm Việc”, nhưng chúng tôi đã được bật đèn xanh để mở lại các Chi
Nhánh của mình để cung cấp các dịch vụ cho các khách hàng quan trọng của chúng tôi – các cư dân và
doanh nghiệp của Quận Hạt Harris”. “Chúng tôi đang nỗ lực làm việc để tiếp tục phục vụ các dịch vụ
quan trọng cho các dân khu lân cận trong khi đảm bảo sự an toàn cho nhân viên của chúng tôi và công
chúng nói chung.”
Văn Phòng Nha Hành Chánh Quận Hạt Harris tiếp tục cung cấp nhiều dịch vụ online, trong số này, nộp
đơn điện tử cho bất động sản, nộp đơn điện tử tại tòa án (dân sự và chứng thực của quận) và các hồ sơ
cá nhân. Nộp hồ sơ điện tử cho vận động tranh cử và tài chính cá nhân cũng có sẵn trên online.
Do nhu cầu cao về các giấy phép kết hôn, Văn Phòng Nha Hành Chánh Quận Hạt Harris đã bắt đầu cấp
giấy phép này vào Ngày 18 Tháng 5 theo lịch hẹn chỉ tại văn phòng trung tâm thành phố, tại địa chỉ 201
Caroline Street. Kể từ đó, văn phòng đã cấp hơn 1.200 các giấy phép kết hôn. Văn phòng đã lên lịch hẹn
tới 14 cuộc hẹn mỗi ngày. Tuy nhiên, kể từ Thứ Hai, văn phòng trung tâm thành phố sẽ phục vụ tối đa 30
cuộc hẹn mỗi ngày và mỗi Chi Nhánh sẽ có thể sắp xếp tối đa 14 cuộc hẹn mỗi ngày. Điều đó thể hiện sự
gia tăng hơn 1,000% trong các cuộc hẹn có sẵn trên toàn quận.
Ông Hollins nói thêm “Chúng tôi đang tích cực theo dõi hướng dẫn của chính phủ và tuân theo các giao
thức an toàn quan trọng. Sức khỏe của cư dân Quận Hạt Harris và các đồng nghiệp của chúng tôi là ưu
tiên hang đầu”. “Văn phòng của chúng tôi đang tuân theo các nguyên tắc bảo vệ và khoảng cách giữa
mọi người, và các khu vực dịch vụ công cộng hiện đã được trang bị các vách ngăn bằng Plexiglas.”
Cư dân Quận Hạt Harris sẽ có cơ hội đặt lịch hẹn xin các giấy phép kết hôn, giấy khai sinh/khai tử và DBA
bằng cách đăng nhập vào [www.cclerk.hctx.net/Applications/AppointmentBookingsớm] nhất là 7 giờ

sáng vào Thứ Hai, Ngày 10 Tháng 8. Để biết thêm các dịch vụ khác, vui lòng truy cập https: // www
.cclerk.hctx.net.
Những khách hàng đã có cuộc hẹn nhưng muốn đặt cuộc hẹn sớm hơn có thể chọn đặt cuộc hẹn sớm
hơn tại link ở trên và hủy bỏ cuộc hẹn sau của họ.
Để biết thêm thông tin, vui lòng theo dõi tại @harrisvotes trên Facebook, Twitter và Instagram.
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