NGHỊ QUYẾT 2021-03
NGHỊ QUYẾT VỀ NGÀY 02/11/2021, BẦU BAN GIÁM ĐỐC –
THỨ TỰ BẦU CỬ
TRONG KHI ĐÓ, Cơ quan Quản lý nước Benbrook ("Thẩm quyền") là một phân khu
chính trị của Tiểu bang Texas và là một khu bảo tồn và cải tạo được tổ chức và tồn tại theo và theo
Điều XVI, Mục 59, của Hiến pháp Texas, và hoạt động theo Chương 49 và 51 của Bộ luật Nước
Texas và luật cho phép của Chính quyền (Chương 123, Đạo luật của Cơ quan lập pháp Texas lần
thứ 54, Phiên họp thường xuyên, 1955, được sửa đổi) ("Đạo luật cho phép"); và
TRONG KHI ĐÓ,Mục 3 (c) của Đạo luật cho phép của Chính quyền và Các Mục 3.004.006 của Bộ luật Bầu cử Texas yêu cầu Hội đồng quản trị của Chính quyền ra lệnh tổ chức một
cuộc bầu cử vào ngày bầu cử thống nhất; và
TRONG KHI ĐÓ,Hội đồng quản trị của Chính quyền dự định ra lệnh tổ chức tổng tuyển
cử giám đốc vào ngày 2 tháng 11 năm 2021, theo luật pháp của Tiểu bang Texas.
BÂY GIỜ, DO ĐÓ, CÓ THỂ ĐƯỢC RA LỆNH BỞI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CƠ QUAN
QUẢN LÝ NƯỚC BENBROOK RẰNG:
Phần 1. Các buổi biểu diễn trên là đúng và chính xác và được kết hợp ở đây cho tất cả các
mục đích.
Phần 2. Hội đồng quản trị ("Hội đồng quản trị") của Chính quyền do đó ra lệnh tổ chức
một cuộc tổng tuyển cử của Quyền lực vào ngày 2 tháng 11 năm 2021, để bầu ba (3) giám đốc để
phục vụ trong Hội đồng quản trị. Theo Mục 3(c) của Đạo luật cho phép của Chính quyền, ba (3)
ứng cử viên nhận được số phiếu cao nhất sẽ được bầu với nhiệm kỳ bốn (4) năm.
Phần 3. Chính quyền sẽ thực hiện một hợp đồng bầu cử chung với Thành phố Benbrook và
/ hoặc Quận Tarrant, khi cần thiết để tiến hành cuộc bầu cử, sẽ được thực hiện bởi Tổng giám đốc
của Chính quyền. Theo Mục 3 (c) của Đạo luật Cho phép của Chính quyền, (các) thẩm phán bầu
cử chủ tọa do Quận Tarrant bổ nhiệm được / bổ nhiệm làm thẩm phán bầu cử chủ tọa của cuộc bầu
cử giám đốc của Chính quyền.
Phần 4. Bỏ phiếu sớm bằng sự xuất hiện cá nhân sẽ xảy ra tại địa điểm bỏ phiếu sớm chính
sau đây và tất cả các địa điểm và thời gian khác theo chỉ định của Quản trị viên Bầu cử Quận
Tarrant:
Trung tâm bầu cử quận Tarrant (chính)
2700 Premier Street
Fort Worth, Texas 76111
Ngày 18-22 tháng 10 năm 2021 Thứ Hai – Thứ Sáu 8:00 a.m. – 5:00 chiều.m.
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Ngày 23 tháng 10 năm 2021 Thứ Bảy 7:00 a.m. – 7:00 tối.m.
Ngày 24 tháng 10 năm 2021 Chủ nhật 11:00 a.m. – 4:00 chiều.m.
25-29/10/2021 Thứ Hai – Thứ Sáu 7:00 a.m. – 19:00 tối .m.
Trong trường hợp Quản trị viên Bầu cử Quận Tarrant sửa đổi ngày, thời gian và/hoặc địa điểm bỏ
phiếu sớm sau ngày Lệnh này có hiệu lực, Lệnh này sẽ được tự động cập nhật khi cần thiết mà
không cần thêm hành động của Hội đồng.
Phần 5. Heider Garcia, Quản trị viên bầu cử quận Tarrant, được chỉ định là Thư ký bỏ phiếu
sớm cho cuộc bầu cử. Địa chỉ gửi thư chính thức của Thư ký bỏ phiếu sớm là P.O. Box 961011,
Fort Worth, Texas 76161-0011.
Phần 6. Quản trị viên bầu cử quận Tarrant sẽ chịu trách nhiệm về các đơn xin bỏ phiếu sớm
và bỏ phiếu. Đơn xin bỏ phiếu qua thư phải được nhận không muộn hơn thứ Sáu, ngày 22 tháng
10 năm 2021, qua thư, fax hoặc email đến:
U.S. Mail: Quản trị viên bầu cử quận Tarrant
Bầu cử Quận Tarrant
P.O. Box 961011
Fort Worth, TX 76161-0011
Số fax: (817) 850-2344
Email: votebymail@tarrantcounty.com
Nếu được fax hoặc gửi qua email, đơn đăng ký ban đầu phải được gửi qua đường bưu điện và nhận
được trong vòng 4 ngày làm việc.
Phần 7. Những người đủ điều kiện có thể nộp đơn làm ứng cử viên cho một vị trí trên lá
phiếu bằng cách nộp đơn với Chính quyền từ 8:00 sáng.m đến 5:00 chiều .m., từ thứ Hai đến thứ
Sáu. Hạn chót nộp đơn xin một vị trí trên lá phiếu là 5:00 chiều .m vào thứ Hai, ngày 16 tháng 8
năm 2021.
Phần 8. Chính quyền chỉ định Sheila Rushing là đại lý của Chính quyền cho cuộc bầu
cử. Đại diện của Chính quyền cho cuộc bầu cử và Tổng giám đốc của Cơ quan được ủy quyền thực
hiện tất cả các hành động cần thiết để tiến hành cuộc bầu cử, bao gồm nhưng không giới hạn trong
việc cung cấp các bản dịch cần thiết của Lệnh bầu cử này, thông báo về cuộc bầu cử theo Bộ luật
Bầu cử Texas và thanh toán chi phí tỷ lệ của Chính quyền trong cuộc bầu cử theo hợp đồng bầu
cử chung.
VÀ NÓ ĐƯỢC ĐẶT HÀNG NHƯ VẬY.
THÔNG QUA VÀ THÔNG QUA BỞI một nhóm túc số của Hội đồng quản trị vào ngày 3 tháng
8 năm 2021 này.
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