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Quận Hạt Harris Đạt Được Một Triệu Cử Tri Bầu Cử Sớm
Trước Cuộc Tổng Tuyển Cử Ngày 3 Tháng 11
Số cử tri đi bầu đã phá kỷ lục và động lực này tiếp tục với một tuần còn lại của Bầu Cử Sớm

(Houston, Texas) –– Số cử tri đi bầu phiếu đạt kỷ lục vẫn tiếp tục diễn ra tại Quận Hạt Harris, với một triệu
cử tri trong Quận Hạt Harris đã bầu phiếu trước Cuộc Tổng Tuyển Cử Ngày 3 Tháng 11. Số cử tri đi bầu phiếu
trong Quận Hạt Harris dự kiến sẽ tăng vượt quá tổng số cử tri đã đi bầu trong Cuộc Tổng Tuyển Cử năm 2016
trước khi kết thúc thời gian Bầu Cử Sớm này. Các cử tri được khuyến khích lên kế hoạch đi bầu phiếu và có
thể truy cập www.HarrisVotes.com/Locations để tìm các địa điểm bầu cử gần họ nhất. Thứ Sáu, Ngày 30
Tháng 10, là ngày cuối cùng để bầu cử sớm trước Ngày Bầu Cử chính thức vào Thứ Ba, Ngày 3 Tháng 11.

Ông Chris Hollins, Giám Đốc Nha Hành Chánh Quận Hạt Harris cho biết: “Những gì chúng ta đang thấy
được tại Quận Hạt Harris thật đáng kinh ngạc và chứng minh rằng khi quý vị tạo cho việc bầu cử dễ tiếp cận
hơn thì mọi người sẽ đi bầu phiếu nhiều hơn. Tháng 11 này, các cử tri trong Quận Hạt Harris có nhiều lựa chọn
hơn về cách họ có thể bầu phiếu - từ nhiều địa điểm bầu cử, cho đến Bầu Cử Từ Trong Xe, kéo dài giờ phòng
phiếu mở cửa, và tiếp đó là vào Thứ Năm, Ngày 29 Tháng 10, sẽ có một số địa điểm bầu cử sẽ mở cửa 24 tiếng
đồng hồ. Hãy tiếp tục duy trì như vậy nhé Quận Hạt Harris!”
Bấm VÀO ĐÂY để xem Kết Quả Bầu Cử Sớm Trong Cuộc Tổng Tuyển Cử 2020
Để biết thêm thông tin, xin vào trang mạng HarrisVotes.com và theo dõi @HarrisVotes trên các phương
tiện truyền thông xã hội Twitter, Facebook, và Instagram.
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