THÔNG BÁO VỀ THỦ TỤC RÚT THĂM QUYẾT ĐỊNH
VỊ TRÍ GHI TÊN TRÊN LÁ PHIẾU
Gửi tất cả các Ứng cử viên và Các bên khác có quan tâm:
Theo đây xin thông báo buổi rút thăm quyết định vị trí ghi tên trên lá phiếu
cho cuộc bầu cử sau đây:
CUỘC BẦU CỬ CỦA BAN GIÁM ĐỐC
CƠ QUAN CẢI TIẾN OLD TOWN SPRING
Ngày 3 tháng Mười Một, 2020
sẽ được tiến hành chiếu theo Mục 52.094, Bộ Luật Tuyển Cử Texas
tại địa điểm và ngày giờ sau đây:
Old Town Spring Improvement District Office
606 Spring Cypress Road
Spring, Texas 77373
lúc 4:15 giờ chiều thứ Hai, ngày 24 tháng Tám, 2020

/s/
Adam J. Tabak, Luật sư đại diện
CƠ QUAN CẢI TIẾN
OLD TOWN SPRING
(713) 984-8222

§ 52.094. TÊN CỦA CÁC ỨNG CỬ VIÊN.
(a) Trừ khi luật pháp qui định khác, đối với một cuộc bầu cử
trong đó tên của hơn một ứng cử viên tranh cử vào cùng một vị trí sẽ
được ghi trên lá phiếu theo một cột riêng hoặc sẽ xuất hiện trên lá
phiếu của cuộc tổng tuyển cử hoặc bầu cử đặc biệt không có đại diện
được đề cử của chính đảng, thứ tự ghi tên các ứng cử viên sẽ được quyết
định theo rút thăm.
(b) Người có thẩm quyền phụ trách việc chuẩn bị lá phiếu cho
cuộc bầu cử sẽ tiến hành buổi rút thăm.
(c) Người có thẩm quyền tiến hành rút thăm sẽ niêm yết tại văn
phòng của họ thông báo về ngày giờ và địa điểm rút thăm.
Thông báo
này phải được niêm yết liên tục trong 72 giờ đồng hồ ngay trước giờ rút
thăm dự kiến, trừ khi đó là một cuộc bầu cử quyết định chung cuộc hoặc
một cuộc bầu cử được tổ chức để quyết định số phiếu bầu ngang nhau,
thông báo phải được niêm yết trong 24 giờ đồng hồ ngay trước giờ rút
thăm dự kiến.
(d) Đối với cuộc bầu cử được tổ chức bằng chi phí của quận hoặc
một cuộc bầu cử thành phố, sau khi nhận được văn bản yêu cầu của một
ứng cử viên kèm theo bì thư đã ghi sẵn địa chỉ và trả trước bưu phí,
người có thẩm quyền tiến hành rút thăm sẽ gửi văn bản thông báo qua thư
về ngày giờ và địa điểm rút thăm cho ứng cử viên đó.
Đối với cuộc bầu
cử được tổ chức bởi bất kỳ phân khu chính trị nào khác, người có thẩm
quyền tiến hành rút thăm sẽ gửi văn bản thông báo qua thư về ngày giờ
và địa điểm rút thăm cho mỗi ứng cử viên,theo địa chỉ ghi trong đơn xin
ghi tên vào lá phiếu của ứng cử viên đó, trễ nhất là bốn ngày trước
ngày rút thăm.
(e) Mỗi ứng cử viên liên quan đến thủ tục rút thăm được quyền
hiện diện hoặc có người đại diện có mặt trong buổi rút thăm.

