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THÔNG BÁO CHÍNH THỨC
Từ bản tư vấn bầu cử 2019-23, được ban hành bởi Tổng Trưởng Tiểu Bang Texas hôm Thứ Tư, Ngày 23 Tháng
10, 2019, Kế Hoạch Trung Tâm Kiểm Phiếu của Quận Harris đã thay đổi. Kế Hoạch Trung Tâm Kiểm Phiếu được
lập ra bởi Văn Phòng Nha Hành Chánh Quận để phác thảo các thủ tục và quá trình báo cáo kết quả kiểm phiếu
từ Trung Tâm Kiểm Phiếu. Đây là yêu cầu cho tất cả các viên chức tiến hành các cuộc bầu cử trong các quận
hạt của Texas.
Sự thay đổi này, được ban hành trong thời gian Bầu Cử Sớm, dẫn đến kết quả đêm bầu cử sẽ bị trì hoãn do
quá trình hiện nay cần phải mang các thùng phiếu điện tử đến Trung Tâm Kiểm Phiếu. Trước đây, Văn Phòng
Nha Hành Chánh Quận Harris đã có một kế hoạch đảm bảo kết quả bầu cử an toàn sẽ được cung cấp một cách
kịp thời cho công chúng.
Một kế hoạch được sửa đổi dựa trên những thay đổi bởi Tổng Trưởng Tiểu Bang đòi hỏi nhân viên của Nha
Hành Chánh Quận Harris và các cơ quan thực thi pháp luật của Quận Harris chuyển giao những thẻ nhớ có
chứa kết quả lá phiếu (MBBs) từ từng nơi một trong 757 địa điểm Ngày Bầu Cử đến Trung Tâm Kiểm Phiếu ở
trung tâm thành phố. Kế hoạch trước đó đã bao gồm 10 địa điểm đón nhận hồ sơ và máy móc khắp nơi trong
Quận Hạt để nhận các MBB này để việc báo cáo kết quả bầu cử được nhanh hơn.
Văn Phòng Nha Hành Chánh Quận Harris sẽ cung cấp kết quả bầu cử một khi có sẵn; tuy nhiên, chúng tôi dự
đoán rằng các kết quả không chính thức có thể sẽ bị trì hoãn do những thay đổi trong Bản Tư Vấn Của Tiểu
Bang và số lượng địa điểm phòng phiếu báo cáo kết quả. Trong quá khứ, kết quả cuối cùng đã không hoàn tất
cho đến khoảng 2 giờ sáng. Kết quả từ Bầu Cử Sớm và Phiếu Bầu Bằng Thư sẽ có sẵn ngay sau khi các phòng
phiếu đóng cửa lúc 7 giờ tối. Sự thay đổi này không ảnh hưởng đến quá trình bầu cử của các cử tri hoặc các
nhân viên phòng phiếu. Sự thay đổi này chỉ có nghĩa là kết quả đêm bầu cử sẽ chậm hơn dự đoán mà thôi.
Văn Phòng Nhà Hành Chánh Quận Harris cố gắng để làm cho các cuộc bầu cử được an toàn và minh bạch,
nhưng sẽ tuân thủ theo Văn Phòng Tổng Trưởng Tiểu Bang Texas cho tất cả các quyết định liên quan đến bầu
cử.
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