
 

CERTIFICATE FOR ORDER CALLING DIRECTORS ELECTION 
 
STATE OF TEXAS         § 
           § 
COUNTY OF HARRIS        § 
           § 
HARRIS COUNTY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT NO. 217   § 
 
We, the undersigned officers of the Board of Directors (the “Board”) of Harris County Municipal Utility 
District No. 217 (the “District”), hereby certify as follows: 
 
1. The Board convened in a regular session, open to the public, on the 26th day of January 2021, 
and the roll was called of the members of the Board, to-wit: 
 

Sonnier Washington    - President 
    Debra Johnson     - Vice President 

Cordelia Brown    - Secretary 
    Marian Henderson    - Director 
    Jerry Ewing     - Assistant Secretary 

 
 
All members of the Board were present, thus constituting a quorum.  Whereupon, among other 
business, the following was transacted at such meeting: 
 

ORDER CALLING DIRECTORS ELECTION 
 
was duly introduced for the consideration of the Board.  It was then duly moved and seconded that such 
Order be adopted; and, after due discussion, such motion, carrying with it the adoption of said Order, 
prevailed and carried by the following vote: 
 
  AYES:      5    NOES:      0  
 
2. A true, full, and correct copy of the aforesaid order adopted at the meeting described in the 
above and foregoing paragraph is attached to and follows this certificate; such order has been duly 
recorded in said Board’s minutes of such meeting; the above and foregoing paragraph is a true, full, and 
correct excerpt from the Board’s minutes of such meeting pertaining to the adoption of such order; the 
persons named in the above and foregoing paragraph are the duly chosen, qualified, and acting officers 
and members of the Board as indicated therein; each of the officers and members of the Board was duly 
and sufficiently notified officially and personally, in advance of the time, place, and purpose of such 
meeting and officers and members consented, in advance, to the holding of such meeting for such 
purpose; such meeting was open to the public, as required by law, and public notice of the time, place, 
and purpose of such meeting was given as required by V.T.C.A. Government Code, Chapter 551, as 
amended. 
 
 
 



 

SIGNED AND SEALED the 26th day of January, 2021. 
 
HARRIS COUNTY MUNICIPAL 
UTILITY DISTRICT NO. 217 

 
           /s/ Sonnier Washington  
        President, Board of Directors 
 
 
ATTEST: 
 
 
 
   /s/ Cordelia Brown        
Secretary, Board of Directors 
 
 
[SEAL] 
  



 

ORDER CALLING DIRECTORS ELECTION 

 

THE STATE OF TEXAS          § 

COUNTY OF HARRIS          § 

HARRIS COUNTY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT NO. 217    § 
 

WHEREAS, pursuant to Section 49.103, Texas Water Code, as amended, and Sections 
41.001 and 41.0052, Texas Election Code, as amended, HARRIS COUNTY MUNICIPAL UTILITY 
DISTRICT NO. 217 (the "District") is required to hold a Directors Election (the "Election") on the first 
(1st) Saturday in May, 2021; and 
 

WHEREAS, the District is required to hold a Director's Election on the May 1, 2021, uniform 
election date; and 

 
WHEREAS, the Board of the District deems it necessary and appropriate to establish the 

procedures whereby such Election may be held; and 
 
WHEREAS, Section 31.092(a) of the Texas Election Code authorizes the governing body 

of a political subdivision to contract with the county election office to perform election services in any 
election ordered by the political subdivision; and 

 
WHEREAS, Section 271.002 et. seq. of the Texas Election Code authorizes a joint election to 

be held by certain entities, including two (2) or more political subdivisions in all or part of the same 
territory, may be held jointly in the precincts that can be served by common polling places, provided the 
governing bodies enter into an agreement to hold the election jointly; and 
 

WHEREAS, the Board has determined that it will conduct a joint election with Harris County 
pursuant to the Joint Election Agreement and Contract for Election Services (the “Joint Election 
Agreement”) and the Election will be administered by the Harris County Elections Administrator 
pursuant to the Joint Election Agreement; and 

 
NOW, THEREFORE, BE IT ORDERED BY THE BOARD OF DIRECTORS OF 

HARRIS COUNTY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT NO. 217, THAT: 
 

I. 
 
The matters and facts set out in the preamble of this Order are hereby found and declared to 

be true and correct. 

II. 
 
An Election shall be held for and within the District between the hours of 7:00 am to 7:00 pm 

on the 1st day of May, 2021 for the election of three (3) Directors for the District, each of which shall 
serve a four (4) year term. 

III. 



 

 
Such Election shall be held and conducted in all respects as provided by law for general 

elections, except as provided by Chapter 49, Texas Water Code, as amended. 
 

IV. 
 

All duly qualified resident voters of the District shall be allowed to vote at such Election. 
 

V. 
 

The District has entered, or will hereafter enter into, a Joint Election Agreement with Harris 
County, Texas, for election services and for the purpose of conducting a joint election with other 
participating local subdivisions located, in whole or in part, in Harris County, Texas, pursuant to 
Chapters 31 and 217, Texas Election Code, as amended. The form(s) of the Joint Election Agreement 
are hereby approved in all respects. The President or Vice President of the Board is hereby authorized 
to execute the Joint Election Agreement on behalf of the District.  
  

The District hereby adopts by number, as its precincts for purposes of the election, those 
election precincts established by Harris County, pursuant to Chapter 42 of the Texas Election Code, 
that overlap the District in whole or in part.   
 

As authorized by Chapters 31 and 271 of the Texas Election Code, as amended, and pursuant 
to the Joint Election Agreement, the Election shall be conducted by Harris County, Texas. The District 
hereby appoints Isabel Longoria, Harris County Elections Administrator, to perform or to supervise the 
performance of any and all duties and responsibilities related to the conduct of the Election, as further 
specified in the Joint Election Agreement. 

 
Early voting by personal appearance shall be conducted at the locations and on the days and 

during the times, as determined by Harris County, and listed on Exhibit "A".  Isabel Longoria, Harris 
County Elections Administrator, is hereby appointed as the Early Voting Clerk. Applications for early 
voting ballots for voting by mail may be addressed to and mailed or emailed to such clerk at:  Isabel 
Longoria, Harris County Elections, 1001 Preston, 4th Floor, Rm. 439, Houston, Texas 77002, Phone: 
713-755-6965, e-mail: bbm@cco.hctx.net, www.harrisvotes.com/votebymail 

 
Any eligible voter of the District may vote by personal appearance on Election Day, at the 

polling location corresponding to his or her Harris County precinct, as indicated on Exhibit “B” 
attached hereto. Voting by personal appearance on Election Day shall be conducted between the hours 
of 7:00 a.m. and 7:00 p.m., except as otherwise provided by Sections 41.032 and 41.033, Texas Election 
Code, as amended. 

VI. 

 
The Board hereby designates its Attorney, Mitchell & Zientek, LLP ("Attorney" or "Election 

Agent"), 24624 Interstate 45 N., Suite 200, The Woodlands, Texas 77386, as authorized representative 
for purposes of the Election, and any and all documents required to be filed with or notices required 
to be given by the Secretary of the Board under the provisions of the Texas Election Code shall be 



 

deemed filed and notices shall be deemed given if filed with or given to the Board's Attorney. 
 

VII. 
 

Written applications for the listing of a candidate for director on the ballot, signed by the 
candidate, shall be received by the District’s election agent no later than 5:00 p.m. on February 12, 2021. 
To be eligible for counting, write-in candidates must make a declaration of write-in candidacy with the 
District’s election agent no later than 5:00 p.m. on February 12, 2021. The District may not accept any 
additional applications for the listing of a candidate for director on the ballot or write-in candidacy after 
the applicable stated deadlines.  No person shall be nominated or elected as a director unless such person 
is qualified to serve as a Director pursuant Sections 54.112 and 49.052 of the Texas Water Code. 
 

VIII. 
 

This Order shall constitute the order for calling the Election and may serve as Notice of the 
Election. The election agent is hereby authorized and directed that a Notice of Election is to be provided 
in accordance with the requirements of the Texas Election Code and to (i) deliver Notice of the Election 
in English, Spanish, Chinese, and Vietnamese to the County Clerk and Voter Registrar of Harris 
County, Texas not later than sixty (60) days before Election Day, and (ii) cause Notice of the Election to 
be posted in English, Spanish, Chinese, and Vietnamese, at a public place in each election precinct that 
is in the jurisdiction of the District, with said posting(s) to be completed not later than twenty-one (21) 
days before Election Day (unless said day is a Saturday, Sunday, or official state  holiday and in which 
case it shall be posted on the next regular business day).  The Notice of Election shall also be timely 
posted on the Internet website of the District, if the District maintains a website, as required by Section 
85.007(d)(1) of the Texas Election Code, as amended. Further, the election agent is hereby authorized 
and directed, to the extent applicable and if possible, to cause a notice to be posted at the entrance of 
the polling place for the District’s previous election, which notice shall state the polling location has 
changed and shall provide the location of the new polling place, all in accordance with applicable law. 

 

IX. 

Harris County Elections equipment will be used in the Election. Electronic optical scan voting 
devices may be used in conducting the Election. The Harris County Voter Registrar may also use a 
central counting station as provided by Sections 127.001 et. seq. of the Texas Election Code. 

Pursuant to Sections 123.001 and 61.012 of the Texas Election Code, as amended, the District 
hereby adopts, for use at the Election, the Hart InterCivic (Verity 2.4) electronic voting system, for voting 
or early voting by personal appearance, as same has been certified by the Texas Secretary of State. In 
addition, pursuant to Sections 123.006, 63.011, and 125.006, Texas Election Code, as amended, the 
District also authorizes the use of paper ballots, to the extent necessary, in connection with balloting by 
mail, provisional balloting, or in the event that emergency prevents the use of the aforesaid electronic 
voting system. 
 

The ballots for such Election shall be prepared in sufficient number and in conformity with 
the Texas Election Code, as amended, and shall be substantially as follows: 

 



 

DIRECTORS ELECTION 
SATURDAY MAY 1, 2021 

 
OFFICIAL BALLOT 

 
Electronic Instructions: 

  
To vote for the candidate of your choice in each race, rotate the 
SELECT wheel to highlight none, one (1); or two (2); or three (3) 
candidates’ names of your choice. When your choices are highlighted 
in blue, press the ENTER button. 

 
Paper Ballot Instructions: 

 
Vote for the candidate of your choice in each race by 
placing an "X" in the square beside none, one (1), two (2), or three 
(3) candidates’ names of your choice. 

 
[  ]    
[  ]    
[  ]    
[  ]    
[  ]    
  

The order in which the names of the candidates are to be printed on the ballot will be 
determined by a drawing performed in accordance with the Texas Election Code, as amended.  Any 
write-in votes cast in said Election shall not be counted unless the name appears on the list of write-in 
candidates. 

 
Voting shall be by the use of electronic or paper ballots which shall be printed in English, 

Spanish, Vietnamese, and Chinese. Ballots shall conform to the requirements of the Texas Election 
Code. The ballots used in the Election shall have placed thereon the names of the candidates for the 
office of director and blank spaces for write-in votes. The voter may vote for up to three (3) persons for 
director by selecting a name on the ballot or by writing the candidates name in the blank spaces provided 
if there are any declared write-in candidates. 

 
X. 

 
Immediately after such Election, the Election officers shall make returns of the results to the 

District's Appointed Agent, who shall keep them and deliver same to the Board at its canvassing meeting, 
at which time the Board shall canvass said returns and declare the returns of the said election. 

 

XI. 
 

The President or Vice President and Secretary or any Assistant Secretary of the Board are hereby 



 

authorized to evidence adoption of this Order and directed to do any and all things legal and necessary 
in connection with the holding and consummation of such Election and to carry out the intent hereof. 

 

XII. 
 

If any provision, section, sentence, clause, or phrase of this Order is held by any reason to be 
invalid, such invalid portions shall not affect the validity of the remaining portion of this Order. 

 

(EXECUTION PAGE FOLLOWS) 



 

WITNESS OUR HANDS AND THE SEAL OF THE DISTRICT this 26th day of January, 2021. 

 
HARRIS COUNTY MUNICIPAL UTILITY 
DISTRICT NO. 217 

 
             /s/ Sonnier Washington 

President, Board of Directors 
ATTEST: 

 
 
      /s/ Cordelia Brown 

Secretary, Board of Directors  

 

 

(SEAL) 

 



 

CERTIFICADO DE ORDEN PARA CONVOCAR UNA ELECCIÓN DE DIRECTORES 
 
ESTADO DE TEXAS         § 
           § 
CONDADO DE HARRIS        § 
           § 
DISTRITO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES NRO. 217   § 
DEL CONDADO DE HARRIS       § 
 
Nosotros, los funcionarios abajo firmantes de la Junta Directiva (la “Junta”) del Distrito de Servicios 
Públicos Municipales Nro. 217 del Condado de Harris (el “Distrito”), por el presente certificamos lo 
siguiente: 
 
1. La Junta se reunió en una sesión ordinaria, abierta al público, el 26 de enero de 2021 y se tomó 
lista de los miembros de la Junta, a saber: 
 

Sonnier Washington    - Presidente 
    Debra Johnson     - Vicepresidente 

Cordelia Brown    - Secretaria 
    Marian Henderson    - Directora 
    Jerry Ewing     - Secretario Asistente 

 
 
Todos los miembros de la Junta estuvieron presentes y se constituyó así un quórum.  Tras lo cual, entre 
otros asuntos, en dicha asamblea se trató lo siguiente: 
 

ORDEN PARA CONVOCAR UNA ELECCIÓN DE DIRECTORES 
 
se presentó debidamente para la consideración de la Junta.  A continuación, se propuso y secundó 
debidamente la adopción de dicha Orden y, luego del debido debate, la moción que incluía la adopción 
de la Orden mencionada prevaleció y fue aprobada por los siguientes votos: 
 
  A FAVOR:      5__    EN CONTRA:      0__  
 
2. Una copia verdadera, correcta y completa de la antedicha orden adoptada en la asamblea descrita 
en el párrafo anterior y precedente se adjunta e incluye a continuación de este certificado; dicha orden 
ha sido debidamente registrada en las actas de dicha Junta de dicha asamblea; el párrafo anterior y 
precedente es un pasaje verdadero, correcto y completo de las actas de la Junta de dicha asamblea 
relacionada con la adopción de dicha orden; las personas nombradas en el párrafo anterior y precedente 
son los funcionarios y miembros de la Junta debidamente habilitados, seleccionados y en ejercicio, según 
lo indicado en la presente; se informó a cada uno de los funcionarios y miembros de la Junta de forma 
debida y suficiente, y oficial y en persona, por adelantado, la hora, el lugar y el propósito de dicha 
asamblea, y los funcionarios y miembros aceptaron, por adelantado, celebrar dicha asamblea para dicho 
propósito; dicha asamblea estuvo abierta al público según lo exige la ley, y se dio el aviso público con la 
hora, el lugar y el propósito de dicha asamblea según lo requerido por el Capítulo 551 del Código de 
Gobierno de Texas V.T.C.A. y sus enmiendas. 



 

 
 
 
FIRMADO Y SELLADO el 26 de enero de 2021. 

 
DISTRITO DE SERVICIOS PÚBLICOS 
MUNICIPALES NRO. 217 DEL 
CONDADO DE HARRIS 

 
           /firma/ Sonnier Washington__  
        Presidente de la Junta Directiva 
 
 
ATESTIGUA: 
 
 
 
   /firma/ Cordelia Brown_______        
Secretaria de la Junta Directiva 
 
 
[SELLO] 

  



 

ORDEN PARA CONVOCAR UNA ELECCIÓN DE DIRECTORES 

 

EL ESTADO DE TEXAS          § 

CONDADO DE HARRIS          § 

DISTRITO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES NRO. 217     § 
DEL CONDADO DE HARRIS         § 
 

EN VISTA DE QUE, en virtud de la Sección 49.103 del Código de Agua de Texas y sus 
enmiendas y las Secciones 41.001 y 41.0052 del Código Electoral de Texas y sus enmiendas, el 
DISTRITO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES NRO. 217 DEL CONDADO DE 
HARRIS (el “Distrito”) debe celebrar una Elección de Directores (la “Elección”) el primer (1.er) sábado 
de mayo de 2021; y 
 

EN VISTA DE QUE el Distrito debe celebrar una Elección de Directores en la fecha de 
elección uniforme del 1 de mayo de 2021; y 

 
EN VISTA DE QUE la Junta del Distrito considera necesario y adecuado establecer los 

procedimientos por medio de los cuales dicha Elección se puede celebrar; y 
 
EN VISTA DE QUE la Sección 31.092(a) del Código Electoral de Texas autoriza al órgano de 

gobierno de una subdivisión política a celebrar un contrato con la oficina electoral del condado para 
prestar servicios electorales en cualquier elección ordenada por la subdivisión política; y 

 
EN VISTA DE QUE la Sección 271.002 y siguientes del Código Electoral de Texas autorizan 

la celebración de una elección conjunta por determinadas entidades, incluidas dos (2) subdivisiones 
políticas o más en todo o parte del mismo territorio, puede ser celebrada en forma conjunta en los 
precintos que puedan ser atendidos por lugares de votación comunes, siempre y cuando los órganos de 
gobierno acuerden un convenio para celebrar la elección de forma conjunta; y 
 

EN VISTA DE QUE la Junta ha determinado que celebrará una elección conjunta con el 
Condado de Harris en virtud del Convenio de Elecciones Conjuntas y Contrato para Servicios 
Electorales (el “Convenio de Elecciones Conjuntas”) y la Elección será administrada por la 
Administradora de Elecciones del Condado de Harris en virtud del Convenio de Elecciones Conjuntas; 
y 

 
AHORA, POR LO TANTO, LA JUNTA DIRECTIVA DEL DISTRITO DE SERVICIOS 

PÚBLICOS MUNICIPALES NRO. 217 DEL CONDADO DE HARRIS ORDENA QUE: 
 

I. 
 
Por la presente, los asuntos y hechos establecidos en el preámbulo de esta orden son hallados 

y declarados verdaderos y correctos. 
  



 

 

II. 
 
Se celebrará una Elección para el Distrito y dentro del mismo el 1 de mayo de 2021, en el 

horario de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. para la elección de tres (3) Directores para el Distrito, cada uno de los 
cuales fungirá un término de cuatro (4) años. 

III. 
 

Dicha Elección se llevará a cabo y se celebrará en todos los aspectos tal como lo dispone la ley 
para elecciones generales, salvo lo dispuesto por el Capítulo 49 del Código de Agua de Texas y sus 
enmiendas. 
 

IV. 
 

Todos los votantes debidamente habilitados residentes del Distrito tendrán permitido votar en 
dicha Elección. 
 

V. 
 

El Distrito ha celebrado, o celebrará más adelante, un Convenio de Elecciones Conjuntas con 
el Condado de Harris, Texas, para servicios electorales para el propósito de llevar a cabo una elección 
conjunta con otras subdivisiones políticas participantes ubicadas, en totalidad o en parte, en el Condado 
de Harris, Texas, en virtud de los Capítulos 31 y 217 del Código Electoral de Texas y sus enmiendas. 
Por la presente, se aprueba la o las formas del Convenio de Elecciones Conjuntas en todos los aspectos. 
Por la presente, se autoriza al Presidente o Vicepresidente de la Junta a firmar el Convenio de Elecciones 
Conjuntas en nombre del Distrito.  
  

Por la presente, el Distrito adopta por número, como sus precintos a los efectos de la elección, 
aquellos precintos electorales establecidos por el Condado de Harris en virtud del Capítulo 42 del 
Código Electoral de Texas, que se superpongan con el Distrito en forma total o parcial.   
 

Como lo autorizan los Capítulos 31 y 271 del Código Electoral de Texas y sus enmiendas, y en 
virtud del Convenio de Elecciones Conjuntas, la celebración la Elección estará a cargo del Condado de 
Harris, Texas. Por la presente, el Distrito designa a Isabel Longoria, Administradora de Elecciones del 
Condado de Harris, para realizar o supervisar el cumplimiento con todas y cada una de las funciones y 
responsabilidades relacionadas con la celebración de la Elección según se especifique más 
detalladamente en el Convenio de Elecciones Conjuntas. 

 
La votación anticipada en persona se llevará a cabo en los  lugares y en las fechas y durante los 

horarios que determine el Condado de Harris y como se indican en el Anexo “A”.  Por la presente, se 
designa a Isabel Longoria, Administradora de Elecciones del Condado de Harris, como la Oficial de 
Votación Anticipada. Las solicitudes de boletas de votación anticipada para votar por correo pueden 
conseguirse y enviarse por correo postal o electrónico a dicha funcionario a través de:  Isabel Longoria, 
Harris County Elections, 1001 Preston, 4th Floor, Rm. 439, Houston, Texas 77002, Teléfono: 713-755-
6965, correo electrónico: bbm@cco.hctx.net, www.harrisvotes.com/votebymail 



 

 
Todo votante habilitado del Distrito puede votar en persona el Día de Elección en el lugar de 

votación correspondiente a su precinto electoral del Condado de Harris, como se indica en el Anexo 
“B” adjunto a la presente. La votación en persona el Día de Elección será en el horario de 7:00 a.m. a 
7:00 p.m., salvo lo dispuesto de otro modo por las Secciones 41.032 y 41.033 del Código Electoral de 
Texas y sus enmiendas. 

VI. 

 
Por la presente, la Junta designa a su Abogado, Mitchell & Zientek, LLP (“Abogado” o “Agente 

Electoral”), 24624 Interstate 45 N., Suite 200, The Woodlands, Texas 77386, como el representante 
autorizado para los propósitos de la Elección, y todo documento que se deba presentar o los avisos que 
se exija que entregue la Secretaria de la Junta en virtud de las disposiciones del Código Electoral de 
Texas se considerarán presentados y los avisos se considerarán entregados si se han presentado o 
entregado al Abogado de la Junta. 

 

VII. 
 

El agente electoral del Distrito deberá recibir las solicitudes escritas para incluir a un candidato 
para director en la boleta de votación, firmadas por el candidato, a más tardar a las 5:00 p.m. del 12 de 
febrero de 2021. Para ser elegible para el conteo, los candidatos por escrito deben completar una 
declaración de candidatura por escrito ante el agente electoral del Distrito a más tardar a las 5:00 p.m. 
del 12 de febrero de 2021. El Distrito no puede aceptar ninguna solicitud adicional para la lista de 
candidatos a director en la boleta de votación o candidatura por escrito después de las fechas límites 
indicadas aplicables.  No se nominará ni elegirá a ninguna persona como director a menos que dicha 
persona esté habilitada para desempeñarse como tal en virtud de las Secciones 54.112 y 49.052 del 
Código de Agua de Texas. 
 

VIII. 
 

Esta Orden constituirá la orden para convocar la Elección y puede servir también como el Aviso 
de la Elección.   Por la presente, se autoriza e instruye al agente electoral a  que dé Aviso de la Elección 
de acuerdo con los requisitos del Código Electoral de Texas y a  (i) dar aviso de la Elección en inglés, 
español, chino y vietnamita al Secretario del Condado y al Registro de Votantes del Condado de Harris, 
Texas a más tardar sesenta (60) días antes al Día de Elección, y (ii) hacer que se coloque el Aviso de la 
Elección en inglés, español, chino y vietnamita en un lugar público en cada precinto electoral que esté 
dentro de la jurisdicción del Distrito, con dicha colocación o colocaciones que deben completarse a más 
tardar veintiún (21) días antes del Día de Elección (a menos que dicho día sea sábado, domingo o feriado 
oficial del estado, en cuyo caso se colocará el siguiente día laborable normal).  Además, el Aviso de la 
Elección deberá ser colocado oportunamente en el sitio web de internet del Distrito, si el Distrito posee 
un sitio web, según lo requerido por la Sección 85.007(d)(1) del Código Electoral de Texas y sus 
enmiendas. Además, por la presente, se autoriza e instruye al agente electoral, en la medida que 
corresponda y de ser posible, a colocar un aviso en la entrada del lugar de votación de la elección anterior 
del Distrito, en el que se indique que el lugar de votación ha cambiado y se proporcione la ubicación 
del nuevo lugar de votación, todo conforme a la ley aplicable. 



 

 

IX. 

En la Elección se usarán equipos electorales del Condado de Harris. Se pueden usar dispositivos 
de votación electrónica de escaneo óptico para llevar a cabo la Elección. El Registrador de Votantes del 
Condado de Harris también puede usar una estación central de conteo de acuerdo con lo dispuesto por 
la Sección 127.001 y siguientes del Código Electoral de Texas. 

En virtud de las Secciones 123.001 y 61.012 del Código Electoral de Texas y sus enmiendas, 
por la presente, el Distrito adopta para uso en la Elección el sistema de votación electrónica Hart 
InterCivic (Verity 2.4), para la votación o votación anticipada en persona, como el mismo ha sido 
certificado por la Secretaría de Estado de Texas. Además, en virtud de las Secciones 123.006, 63.011 y 
125.006 del Código Electoral de Texas y sus enmiendas, el Distrito también autoriza el uso de boletas 
de votación de papel en la medida necesaria en relación con la votación por correo, para los votos 
provisionales, o en el caso de que una emergencia impida el uso del mencionado sistemas de votación 
electrónica. 
 

Las boletas de votación para dicha Elección se prepararán en una cantidad suficiente y en 
conformidad con el Código Electoral de Texas y sus enmiendas, y serán básicamente de la siguiente 
manera: 

 
ELECCIÓN DE DIRECTORES 
SÁBADO 1 DE MAYO DE 2021 

 
BOLETA OFICIAL DE VOTACIÓN 

 
Instrucciones electrónicas: 

  
Para votar por el candidato que escoja en cada contienda, gire la rueda 
SELECT para resaltar ninguno, uno (1) o dos (2) o tres (3) nombres 
de los candidatos de su preferencia. Cuando sus selecciones estén 
resaltadas en azul, oprima el botón ENTER. 

 
Instrucciones para las boletas de votación de papel: 

 
Vote por el candidato que escoja en cada contienda colocando una 
“X” en la casilla junto a ninguno, uno (1), dos (2) o tres (3) nombres 
de los candidatos de su preferencia. 

 
[  ] ___________________________    
[  ] ___________________________  
[  ] ___________________________  
[  ] ___________________________   
[  ] ___________________________  
  

El orden en que los nombres de los candidatos se van a imprimir en la boleta se determinará 



 

mediante un sorteo realizado en conformidad con el Código Electoral de Texas y sus enmiendas.  Todos 
los votos por escrito emitidos en dicha Elección no serán contados a menos que el nombre aparezca en 
la lista de candidatos por escrito. 

 
La votación será mediante el uso de boletas de papel o electrónicas, que estarán impresas en 

inglés, español, vietnamita y chino. Las boletas cumplirán con los requisitos del Código Electoral de 
Texas. Las boletas usadas en la Elección tendrán impresos los nombres de los candidatos para el cargo 
de director y espacios en blanco para votos escritos. El votante puede votar por hasta tres (3) personas 
para director seleccionando un nombre en la boleta o escribiendo el nombre de los candidatos en los 
espacios en blanco provistos si hubiere algún candidato por escrito declarado. 

 
X. 

 
Inmediatamente después de dicha Elección, los funcionarios electorales determinarán los 

resultados y los entregarán al Agente Designado del Distrito, quien los mantendrá de manera segura y 
los entregará a la Junta en su asamblea de escrutinio, momento en que la Junta hará el escrutinio de 
dichos resultados y declarará los resultados de dicha elección. 

 

XI. 
 

Por la presente, se autoriza al Presidente o Vicepresidente y a la Secretaria o a cualquier 
Secretario Asistente de la Junta a dejar constancia de la adopción de esta Orden y se los instruye a realizar 
todos y cada uno de los trámites legales y necesarios en relación con la celebración y la consumación de 
dicha Elección y para llevar a cabo la intención de este documento. 

 

XII. 
 

Si cualquier disposición, sección, enunciado, cláusula o frase de esta Orden se considerara por 
cualquier motivo inválido, dichas partes inválidas no afectarán la validez de la parte restante de esta 
Orden. 

 

(SIGUE LA PÁGINA DE FIRMAS) 



 

DAN FE NUESTRAS FIRMAS Y EL SELLO DEL DISTRITO el 26 de enero de 2021. 

 
DISTRITO DE SERVICIOS PÚBLICOS 
MUNICIPALES NRO. 217 DEL CONDADO 
DE HARRIS 

 
             /firma/ Sonnier Washington 

Presidente de la Junta Directiva 
ATESTIGUA: 

 
 
      /firma/ Cordelia Brown 

Secretaria de la Junta 

Directiva  

 

 

(SELLO) 

 



 

CHỨNG NHẬN LỆNH YÊU CẦU TỔ CHỨC CUỘC BẦU CỬ CÁC GIÁM ĐỐC 

 

TIỂU BANG TEXAS         § 

           § 

QUẬN HARRIS         § 

           § 

CƠ QUAN DỊCH VỤ TIỆN ÍCH THÀNH PHỐ QUẬN HARRIS SỐ  217 § 

 

Chúng tôi, các viên chức ký tên dưới đây của Ban Giám Đốc ("Ban Giám Đốc") Cơ Quan Dịch Vụ 

Tiện Ích Thành Phố Số 217 Quận Harris ("Cơ Quan"), theo đây chứng nhận như sau: 

 

1. Ban Giám Đốc đã họp trong phiên họp thường lệ và công khai vào ngày 26 tháng Một, 2021, 

và các thành viên Ban Giám Đốc đã được điểm danh, cụ thể là như sau:  

 

Sonnier Washington    - Chủ Tịch 

Debra Johnson     - Phó Chủ Tịch 

Cordelia Brown    - Thư Ký 

Marian Henderson    - Giám Đốc 

Jerry Ewing     - Phó Thư Ký 

 

 

Tất cả các thành viên Ban Giám Đốc đều hiện diện, do đó tạo thành đủ số phiếu biểu quyết.  Ngoài 

các vấn đề khác, vấn đề sau đây đã được tiến hành tại buổi họp này:  

 

LỆNH YÊU CẦU TỔ CHỨC CUỘC BẦU CỬ CÁC GIÁM ĐỐC 

 

đã được đưa ra theo đúng quy định để Ban Giám Đốc xem xét.  Sau đó, cuộc họp đề xuất và nhất trí 

thông qua Lệnh này; và, sau khi thảo luận hợp thức, nội dung kiến nghị, cùng với việc phê chuẩn Lệnh 

nói trên, đã được đồng thuận và nhất trí thực hiện theo số phiếu biểu quyết như sau: 

 

  THUẬN:  __5___ CHỐNG:     __  0___  

 

2. Một bản sao y đầy đủ và trung thực của lệnh nói trên được thông qua tại cuộc họp trình bày 

trong đoạn trên được kèm theo giấy chứng nhận này; lệnh được ghi lại hợp thức trong biên bản cuộc 

họp đó của Ban Giám Đốc; đoạn trên là bản sao y đầy đủ và chính xác từ biên bản cuộc họp của Ban 

Giám Đốc liên quan đến việc thông qua lệnh nói trên; những người có tên ở đoạn trên là các thành 

viên và viên chức hiện hành của Ban Giám Đốc được lựa chọn hợp thức, có trình độ, như đã ghi trong 

đoạn đó; mỗi viên chức và thành viên Ban Giám Đốc được đích thân thông báo trước một cách đầy 

đủ, hợp thức và theo thủ tục chính thức, về thời gian, địa điểm, và mục đích của cuộc họp nói trên, và 

mỗi viên chức và thành viên đã đồng ý với việc tổ chức cuộc họp nói trên cho các mục đích đã nói; 

cuộc họp diễn ra công khai theo luật định, và thời gian, địa điểm và mục đích cuộc họp đã được thông 

báo công khai theo qui định của V.T.C.A. Bộ Luật Chính Quyền, Chương 551, bản tu chính.  

 

 

 

 

 

 



 

KÝ TÊN VÀ ĐÓNG DẤU ngày 26 tháng Một, 2021. 

 

CƠ QUAN DỊCH VỤ TIỆN ÍCH 

THÀNH PHỐ QUẬN HARRIS SỐ  217 

 

           /s/ Sonnier Washington______ 

        Chủ Tịch, Ban Giám Đốc 

 

 

CHỨNG THỰC: 

 

 

 

   /s/ Cordelia Brown____        

Thư Ký, Ban Giám Đốc 

 

 

[CON DẤU] 

  



 

LỆNH YÊU CẦU TỔ CHỨC CUỘC BẦU CỬ CÁC GIÁM ĐỐC 

 

TIỂU BANG TEXAS        § 

QUẬN HARRIS         § 

CƠ QUAN DỊCH VỤ TIỆN ÍCH THÀNH PHỐ SỐ  217   § 

 

XÉT THẤY RẰNG, chiếu theo Mục 49.103, Bộ Luật Thủy Cục Texas, bản tu chính, và các 

Mục 41.001 và 41.0052, Bộ Luật Bầu Cử Texas, bản tu chính, CƠ QUAN DỊCH VỤ TIỆN ÍCH 

THÀNH PHỐ SỐ 217 QUẬN HARRIS ("Cơ Quan") cần phải tổ chức một Cuộc Bầu Cử Giám Đốc 

("Cuộc Bầu Cử") vào ngày thứ Bảy đầu tiên trong tháng Năm, 2021; và 

 

XÉT THẤY RẰNG, Cơ Quan cần phải tổ chức một Cuộc Bầu Cử Giám Đốc vào ngày 1 

tháng Năm, 2021, ngày bầu cử đồng loạt; và  

 

XÉT THẤY RẰNG, Ban Giám Đốc thấy việc thiết lập các thủ tục quy định việc tổ chức 

Cuộc Bầu Cử nói trên là cần thiết và thích hợp; và 

 

XÉT THẤY RẰNG, Mục 31.092(a) của Bộ Luật Bầu Cử Texas cho phép tổ chức quản lý 

một phân khu chính trị ký hợp đồng với văn phòng bầu cử của quận để thực hiện các dịch vụ tuyển cử 

trong bất kỳ cuộc bầu cử nào theo lệnh của phân khu chính trị đó; và 

 

XÉT THẤY RẰNG, Mục 271.002 và các mục tiếp theo của Bộ Luật Bầu Cử Texas cho phép 

tổ chức bầu cử kết hợp bởi một số tổ chức, trong đó bao gồm ít nhất hai (2) phân khu chính trị trong 

toàn bộ hoặc một phần khu vực đó, có thể được tổ chức kết hợp trong các ph ân khu có thể sử dụng 

các địa điểm phòng phiếu chung, với điều kiện các bên quản lý ký thỏa thuận tổ chức cuộc bầu cử 

chung; và   

 

XÉT THẤY RẰNG, Ban Giám Đốc quyết định sẽ tổ chức một cuộc bầu cử kết hợp với Quận 

Harris chiếu theo Thỏa Thuận Tổ Chức Bầu Cử Kết Hợp, và Hợp Đồng Các Dịch Vụ Bầu Cử ("Thỏa 

Thuận Tổ Chức Bầu Cử Kết Hợp") và Cuộc Bầu Cử sẽ do Quản Lý Bầu Cử của Quận Harris điều 

hành theo Thỏa Thuận Tổ Chức Bầu Cử Kết Hợp; và  

 

VÌ VẬY, BÂY GIỜ, BAN GIÁM ĐỐC CƠ QUAN DỊCH VỤ TIỆN ÍCH THÀNH PHỐ 

SỐ  217 QUẬN HARRIS RA LỆNH:  

 

I. 

 

Các vấn đề và dữ kiện trình bày trong phần mở đầu của Lệnh này theo đây được xác định và 

tuyên bố là đúng và chính xác. 

II. 

 

Một Cuộc Bầu Cử sẽ được tổ chức cho Cơ Quan từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối vào ngày 1 tháng 

Năm, 2021 để bầu chọn ba (3) Giám Đốc cho Cơ Quan, mỗi giám đốc sẽ đảm trách một nhiệm kỳ bốn 

(4) năm.  

 

 



 

III. 

 

Cuộc Bầu Cử nói trên sẽ được tổ chức và diễn ra theo đúng luật áp dụng cho các cuộc tổng 

tuyển cử, trừ khi được quy định theo Chương 49, Bộ Luật Thủy Cục Texas, bản tu chính.  

 

IV. 

 

Tất cả các cử tri là cư dân hội đủ điều kiện hợp thức của Cơ Quan sẽ được phép bỏ phiếu tại 

Cuộc Bầu Cử nói trên. 

 

V. 

 

Cơ Quan đã ký, hoặc sau này sẽ ký Thỏa Thuận Tổ Chức Bầu Cử Kết Hợp với Quận Harris, 

Texas, cho các dịch vụ bầu cử và để tiến hành một cuộc bầu cử kết hợp với các phân khu chính trị 

khác tham gia, nằm toàn bộ hoặc một phần trong Quận Harris, Texas, chiếu theo Chương 31 và 

Chương 217, Bộ Luật Bầu Cử Texas; và (Các) mẫu Thỏa Thuận Tổ Chức Bầu Cử Kết Hợp theo đây 

được phê chuẩn về mọi mặt.  Chủ Tịch hoặc Phó Chủ Tịch Ban Giám Đốc theo đây được phép ký 

Thỏa Thuận Tổ Chức Bầu Cử Kết Hợp thay mặt cho Cơ Quan.  

  

Theo đây, Cơ Quan phê chuẩn các phân khu sau đây theo số, để làm các phân khu của Cơ 

Quan cho mục đích của cuộc bầu cử, các phân khu bầu cử đó sẽ do Quận Harris thiết lập theo Chương 

42 của Bộ Luật Bầu Cử Texas, có toàn bộ hoặc một phần nằm trong ranh giới Cơ Quan.   

 

Theo sự cho phép của Chương 31 và Chương 271 Bộ Luật Bầu Cử Texas, bản tu chính, và 

chiếu theo Thỏa Thuận Tổ Chức Bầu Cử Kết Hợp, Cuộc Bầu Cử sẽ được Quận Harris, Texas tiến 

hành. Theo đây, Cơ Quan bổ nhiệm Isabel Longoria, Quản Lý Bầu Cử Quận Harris, thực hiện hoặc 

giám sát việc thực hiện bất kỳ và tất cả các nhiệm vụ hoặc trách nhiệm liên quan tới việc tổ chức Cuộc 

Bầu Cử, như quy định rõ hơn trong Thỏa Thuận Tổ Chức Bầu Cử Kết Hợp. 

 

Thủ tục đích thân tới bỏ phiếu sớm cho các cử tri hội đủ điều kiện của Cơ Quan sẽ được tiến 

hành tại các địa điểm và vào các ngày giờ do Quận Harris quy định, và được ghi trong Phụ Lục "A".  

Isabel Longoria, Trưởng Ban phụ trách Bầu Cử Quận Harris, theo đây được bổ nhiệm làm Thư Ký 

phụ trách Bỏ Phiếu Sớm. Đơn xin lá phiếu bầu sớm để bầu bằng thư có thể gửi tới cho thư ký qua 

email hoặc thư bưu điện tại:   Isabel Longoria, Harris County Elections, 1001 Preston, 4th Floor, Rm. 

439, Houston, Texas 77002, Điện thoại: 713-755-6965, e-mail: bbm@cco.hctx.net, 

www.harrisvotes.com/votebymail 

 

Bất kỳ cử tri hội đủ điều kiện nào của Cơ Quan có thể đích thân tới bỏ phiếu vào Ngày Bầu 

Cử tại địa điểm bỏ phiếu qui định cho phân khu bầu cử tại Quận Harris của người đó như đã ghi trong 

Phụ Lục "B" kèm theo đây. Thủ tục đích thân tới bỏ phiếu vào Ngày Bầu Cử sẽ diễn ra từ 7 giờ sáng 

đến 7 giờ tối, trừ khi được qui định bởi các Mục 41.032 và 41.033, Bộ Luật Bầu Cử Texas, bản tu 

chính.  

VI. 

 

Theo đây Ban Giám Đốc bổ nhiệm Luật Sư của Cơ Quan, Mitchell & Zientek, LLP ("Luật 

Sư" hoặc "Đại Diện Bầu Cử"), 24624 Interstate 45 N., Suite 200, The Woodlands, Texas 77386, là đại 



 

diện được ủy quyền cho các mục đích của Cuộc Bầu Cử, và bất kỳ và tất cả các tài liệu phải nộp hoặc 

các thông báo phải đưa cho Thư Ký Ban Giám Đốc theo qui định của Bộ Luật Bầu Cử Texas sẽ được 

coi là đã thực hiện nếu được nộp hoặc đưa cho Luật Sư của Ban Giám Đốc.  

 

VII. 

 

Đơn xin bằng văn bản để xin ghi tên ứng cử viên tranh cử chức giám đốc trong lá phiếu, có 

chữ ký của ứng cử viên đó, phải đến tay đại diện bầu cử của Cơ Quan trễ nhất là 5 giờ chiều ngày 12 

tháng Hai, 2021.  Để hội đủ điều kiện đếm phiếu, các ứng cử viên ghi thêm phải tuyên bố tranh cử 

theo diện ứng cử viên ghi thêm với đại diện bầu cử của Cơ Quan trễ nhất là 5 giờ chiều ngày 12 tháng 

Hai, 2021.  Cơ Quan có thể không tiếp nhận thêm hồ sơ xin ghi tên tranh cử vào chức vụ giám đốc 

trên lá phiếu hay tranh cử theo diện ứng cử viên ghi thêm sau các thời hạn quy định.   Sẽ không ai 

được đề cử hoặc bầu chọn làm giám đốc trừ khi người đó hội đủ điều kiện đảm trách chức vụ Giám 

Đốc chiếu theo các Mục 54.112 và 49.052 của Bộ Luật Thủy Cục Texas.  

 

VIII. 

 

Lệnh này sẽ là lệnh yêu cầu tổ chức Cuộc Bầu Cử và đồng thời cũng là Thông Báo về Cuộc 

Bầu Cử.  Đại diện bầu cử theo đây được ủy quyền và được chỉ thị đưa ra Thông Báo Bầu Cử chiếu 

theo quy định của Bộ Luật Bầu Cử Texas và (i) đưa ra Thông Báo bằng tiếng Anh, tiếng Tây ban nha, 

tiếng Trung, và tiếng Việt cho Thư Ký Quận và Bên Ghi Danh Bầu Cử của Quận Harris, Texas, trễ 

nhất là sáu mươi (60) ngày trước Ngày Bầu Cử, và (ii) cho đăng Thông Báo Bầu Cử bằng tiếng Anh, 

tiếng Tây ban nha, tiếng Trung, và tiếng Việt, tại một địa điểm công cộng trong mỗi phân khu bầu cử 

thuộc thẩm quyền pháp lý của Cơ Quan, và phải đăng thông báo như vậy trễ nhất là ngày thứ hai mươi 

mốt (21) trước Ngày Bầu Cử (trừ khi đó là Thứ Bảy, Chủ Nhật, hoặc ngày lễ chính thức của tiểu bang 

và trong trường hợp đó phải niêm yết vào ngày làm việc thường lệ tiếp theo).   Thông Báo Bầu Cử 

cũng sẽ được kịp thời đăng tải trên website của Cơ Quan, nếu Cơ Quan có website, theo qui định của 

Mục 85.007(d)(1), Bộ Luật Bầu Cử Texas, bản tu chính.  Ngoài ra, đại diện bầu cử theo đây được ủy 

quyền và được chỉ thị, trong phạm vi thích hợp và nếu khả thi, cho niêm yết một thông báo tại cổng 

vào của phòng phiếu dành cho cuộc bầu cử trước đó của Cơ Quan. Thông báo này sẽ cho biết địa điểm 

bầu cử đã thay đổi và sẽ cung cấp địa chỉ của phòng phiếu mới, theo đúng quy định của luật pháp hiện 

hành. 

 

IX 

Máy bỏ phiếu cho Các Cuộc Bầu Cử của Quận Harris sẽ được sử dụng trong cuộc bầu cử.   

Các thiết bị bỏ phiếu quét quang điện tử có thể được sử dụng để tiến hành Cuộc Bầu Cử. Viên Chức 

phụ trách Ghi Danh Cử Tri của Quận Harris cũng có thể sử dụng một trạm kiểm phiếu trung tâm như 

qui định trong các Mục 127.001 và các mục tiếp theo của Bộ Luật Bầu Cử Texas.  

Chiếu theo các Mục 123.001 và 61.012 của Bộ Luật Bầu Cử Texas, bản tu chính, theo đây Cơ 

Quan phê chuẩn cho phép sử dụng hệ thống bỏ phiếu điện tử Hart InterCivic (Verity 2.4) trong Cuộc 

Bầu Cử, cho thủ tục bỏ phiếu hoặc đích thân tới bỏ phiếu sớm trong Cuộc Bầu Cử, như đã được Tổng 

Trưởng Tiểu Bang Texas. Ngoài ra, chiếu theo các Mục 123.006, 63.011 và 125.006, Bộ Luật Bầu Cử 

Texas, bản tu chính, Cơ Quan cũng phê chuẩn việc sử dụng lá phiếu giấy trong phạm vi cần thiết liên 

quan tới thủ tục bỏ phiếu qua thư, bỏ phiếu có điều kiện, hoặc trong trường hợp khẩn cấp không thể 

sử dụng được hệ thống bỏ phiếu điện tử nói trên. 

 



 

Các lá phiếu cho Cuộc Bầu Cử nói trên sẽ được chuẩn bị đủ số lượng và theo đúng qui định 

của Bộ Luật Bầu Cử Texas, bản tu chính, và chủ yếu có nội dung như sau:  

 

CUỘC BẦU CỬ CÁC GIÁM ĐỐC 

THỨ BẢY, NGÀY 1 THÁNG NĂM, 2021 

 

LÁ PHIẾU CHÍNH THỨC 

 

Hướng Dẫn Điền Lá Phiếu Điện Tử:  

  

Để bỏ phiếu cho ứng cử viên quý vị lựa chọn tại mỗi vòng tranh cử, 

quay bánh xe SELECT để tô nổi không, một (1); hoặc hai (2); hoặc 

ba (3) ứng cử viên mà quý vị lựa chọn.  Khi các lựa chọn của quý vị 

được tô nổi màu xanh dương, bấm nút ENTER. 

 

Hướng  Dẫn Điền Lá Phiếu Giấy:   

 

Bỏ phiếu cho ứng cử viên mà quý vị lựa chọn trong mỗi vòng tranh 

cử bằng cách đánh dấu "X" vào ô vuông bên cạnh không, một (1), 

hai (2), hoặc ba (3) tên của ứng cử viên mà quý vị lựa chọn.  

 

[  ]  ______________________    

[  ]  ______________________  

[  ]  ______________________  

[  ]  ______________________  

[  ]  ______________________  

  

Thứ tự ghi tên các ứng cử viên trong lá phiếu sẽ được quyết định trước đó bằng thủ tục rút 

thăm thực hiện theo như quy định trong Bộ Luật Bầu Cử Texas, bản tu chính.   Bất kỳ phiếu bầu ứng 

cử viên ghi thêm nào trong Cuộc Bầu Cử nói trên sẽ không được tính trừ khi tên đó có trong danh sách 

các ứng cử viên ghi thêm.  

 

Thủ tục bỏ phiếu sẽ sử dụng lá phiếu giấy hoặc lá phiếu điện tử. Các lá phiếu này sẽ có nội 

dung bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt và tiếng Hoa.  Các lá phiếu sẽ tuân thủ quy định 

của Bộ Luật Bầu Cử Texas. Trên các lá phiếu sử dụng trong Cuộc Bầu Cử sẽ ghi tên của các ứng cử 

viên cho vị trí giám đốc và các ô trống để bầu chọn các ứng cử viên ghi thêm. Cử tri có thể bỏ phiếu 

cho tới tối đa ba (3) người vào vị trí giám đốc, bằng cách lựa chọn tên ứng cử viên trên lá phiếu hoặc 

ghi tên của các ứng cử viên đó trong các ô trống cho sẵn, nếu có bất kỳ các ứng cử viên ghi thêm nào 

đã tuyên bố tranh cử.  

 

 

X. 

 

Ngay sau Cuộc Bầu Cử, các viên chức phụ trách Bầu Cử sẽ giao số phiếu bầu của cuộc bầu 

cử cho Đại Diện Được Bổ Nhiệm của Cơ Quan, đại diện này sẽ lưu các lá phiếu bầu và giao cho Ban 

Giám Đốc tại cuộc họp kiểm phiếu tiếp theo của ban giám đốc, trong đó Ban Giám Đốc sẽ kiểm số 

phiếu bầu nói trên và tuyên bố kết quả kiểm phiếu của cuộc bầu cử.  

 



 

XI. 

 

Chủ Tịch hoặc Phó Chủ Tịch và Thư Ký hoặc bất kỳ Phụ Tá Thư Ký nào của Ban Giám Đốc 

sau đây được phép phê chuẩn Lệnh này và được chỉ thị thực hiện bất kỳ và tất cả các công việc nào 

hợp pháp và cần thiết liên quan đến việc tổ chức Cuộc Bầu Cử nói trên và để thực hiện ý định của lệnh 

này. 

 

XII. 

 

Nếu bất kỳ điều khoản qui định, mục, câu, mệnh đề, hoặc cụm từ nào của Lệnh này vì bất kỳ 

lý do nào được thấy là vô giá trị, các phần vô giá trị đó sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của phần 

còn lại trong Lệnh này. 

 

(PHẦN CHỮ KÝ Ở TRANG TIẾP THEO) 



 

LÀM CHỨNG CHỮ KÝ CỦA CHÚNG TÔI VÀ CON DẤU CƠ QUAN ngày 26 tháng Một, 2021.   

 

CƠ QUAN DỊCH VỤ TIỆN ÍCH THÀNH PHỐ 

QUẬN HARRIS SỐ  217 

 

             /s/ Sonnier Washington 

Chủ Tịch, Ban Giám Đốc 

CHỨNG THỰC: 

 

 

      /s/ Cordelia Brown 

Thư Ký, Ban Giám Đốc  

 

 

(CON DẤU) 

 



 

關於舉行董事選舉的命令之證明書 

 

TEXAS州        § 

         § 

HARRIS縣        § 

         § 

HARRIS縣市政公用事業區第217區     § 

 

本人作為簽署本命令的Harris縣市政公用事業區第217區（下稱「本區」）董事會（下稱「董

事會」）官員，特此證明： 

 

1. 董事會已於2021年1月26日召開向公眾開放的例行會議，並對董事會成員進行點名，包

括： 

 

Sonnier Washington   - 主席 

    Debra Johnson    - 副主席 

Cordelia Brown    - 秘書長 

    Marian Henderson    - 董事 

    Jerry Ewing     - 助理秘書長 

 

董事會所有成員皆已出席，故可構成法定人數。隨後，會議處理了有關事宜，其中包括： 

 

關於舉行董事選舉的命令 

 

已妥為提出，供董事會考量。該命令經適當提議和附議后予以採納。經過討論后，關於採納

該命令的動議獲得通過，投票情況如下： 

 

  贊成：      5    反對：      0  

 

2. 於以上段落所提及的會議中予以採納的上述命令的真實、完整及正确副本已随附於本

證明書之後，關於批准該命令的行為已在上述董事會會議紀要中妥為記錄；以上段落系摘自

有關採納本命令的董事會會議紀要的真實、完整及正確摘錄；在以上段落中任命的人士均為

依法選舉產生，且符合擔任相關董事會官員及成員的資格；每位董事會官員與成員均已提前

充分獲得關於上述會議召開時間、地點及目的的個人及官方通知，並且上述官員及成員皆已

事先同意按上述目的召開上述會議；該會議已依照經修正之Texas州地方政府法第551章之規

定面向公眾開放並發出會議時間、地點和主題的公告。 

  



 

 

於2021年1月26日簽字蓋章。 

 

HARRIS縣市政公用事業區第217區 

 

           /簽名/ Sonnier Washington  

        董事会主席 

 

 

見證： 

 

 

 

   /簽名/ Cordelia Brown        

董事會秘書長 

 

  

[印鑑]  

  



 

關於舉行董事選舉的命令 

 

TEXAS州        § 

HARRIS縣        § 

HARRIS縣市政公用事業區第217區     § 

 

鑑於，依照Texas州水務法（修訂版）第49.103節、Texas州選舉法（修訂版）第

41.001和41.0052節規定，HARRIS縣市政公用事業區第217區（下稱「本區」）須於2021年5

月第一(1)個週六舉行董事選舉（下稱「選舉」）；以及 

 

鑑於，本區必須在2021年5月1日統一選舉日舉行董事選舉；以及 

 

鑑於，本區董事會認為設立舉行上述選舉所依據的程序是必要且適宜的；以及 

 

鑑於，Texas州選舉法第31.092(a)節授權政治轄區的主管機構與縣選舉官員簽署合

約，在政治轄區下令舉行的所有選舉中提供選舉服務；以及 

 

鑑於，根據Texas州選舉法第271.002節及其後條款授權，特定實體（包括全部或部

分位於同一屬地內的兩(2)個或兩個以上政治轄區）有權舉行聯合選舉（可在由共同投票所提

供服務的選區中聯合舉行），但前提是主管機構簽訂聯合選舉協議；以及 

 

鑑於，董事會已決定根據聯合選舉協議及選舉服務合約與Harris縣舉行聯合選舉

（下稱「聯合選舉協議」），本次選舉應由Harris縣選舉行政官根據聯合選舉協議及選舉服

務合約負責管理；以及 

 

故此，HARRIS縣市政公用事業區第217區董事會現命令如下： 

 

I. 

 

本命令前言中所陳述之情況與事實據查均為屬實及正確。 

 

II. 

 

應於2021年5月1日上午7:00至晚上7:00為本區舉行一項選舉，籍此為本區選出三(3)

位董事，任期各為四(4)年。 

III. 

 

除Texas州水務法（修訂版）第49章另有規定外，上述選舉的舉行在所有方面應符合

普通選舉法律的規定。 

 



 

IV. 

 

本區所有合資格居民選民皆享有在本次選舉中投票的權利。 

 

V. 

 

本區已經或今後將與Texas州Harris縣簽署聯合選舉協議，以便按照Texas州選舉法

（修訂版）第31章及第217章獲得選舉服務，及與整體或部分位於Texas州Harris縣內的其他

參與選舉的地方轄區舉行聯合選舉。業已在各方面批准聯合選舉協議之格式。現授權董事會

主席或副主席代表本區簽署聯合選舉協議。  

  

為本選舉之目的，本區特此按編號將由Harris縣根據Texas州選舉法第42章設立之選

舉區（與本區全部或部分交疊）採納為其選區。   

 

依據Texas州選舉法（修訂版）第31章與第271章的授權及聯合選舉協議的條款，選舉

應由Texas州Harris縣舉行。本區特此任命Harris縣選舉行政官Isabel Longoria依照聯合選

舉協議的進一步規定，履行與選舉之舉行有關的一切職責及責任，或監督該等職責及責任的

履行。 

 

親自出的提前投票的舉行地點、日期和時間由Harris縣確定，詳見附件A。在此任命

Harris縣選舉行政官Isabel Longoria擔任提前投票書記官。若要申請以郵寄方式投票的提

前投票選票，可將申請通過郵寄或電子郵件寄至該書記官，地址：Isabel Longoria, 

Harris County Elections, 1001 Preston, 4th Floor, Rm. 439, Houston, Texas 77002，

電話：713-755-6965，電子郵件：bbm@cco.hctx.net, www.harrisvotes.com/votebymail 

 

本區任何合資格選民，可於選舉日在與其Harris縣選區相對應之投票站（如本命令之

附件B所示）親自出席投票。除Texas州選舉法（修訂版）第41.032和41.033節另有規定外，

親自出席的投票應於選舉日上午7:00至晚上7:00進行。 

VI. 

董事會特此指定其律師Mitchell & Zientek, LLP（下稱「律師或選舉代理人」）

（辦公地址：24624 Interstate 45 N., Suite 200, The Woodlands, Texas 77386）擔任本

次選舉的授權代表；Texas州選舉法規定提交的所有文件一經提交給董事會律師，即視為已提

交文件；需由董事會秘書長發出的通知一經向董事會發出，即視為已發出通知。 

 

VII. 

 

將董事候選人列於選票之上的書面申請，經候選人簽署後，應於2021年2月12日下午

5:00前送達至本區選舉代理人。為符合計票資格，自填候選人必須在2021年2月12日下午5:00

點之前，向本區選舉代理人做出自填候選人聲明。規定的截止時間過後，不論是在選票上刊

登董事候選人名字還是自填候選人，本區都不能接受額外申請。除非Texas州水務法第54.112

和49.052節授予董事任職資格，否則任何人不得提名或選舉為董事。 

 



 

VIII. 

 

本命令應構成召開選舉的命令，並可用作選舉通知。現授權並指示選舉代理人根據

Texas州選舉法的規定提供選舉通知，並 (i) 將選舉通知以英語、西班牙語、中文和越南語，

遞交給縣行政書記官和Texas州Harris縣選民登記官，遞交時間不得晚於選舉日前六十(60)天，

以及 (ii) 將選舉通知以英語、西班牙語、中文和越南語，張貼在本區管轄的各選舉區內的

一處公共地點，上述張貼之完成不得晚於選舉日前二十一 (21) 天（除非上述日期適逢週六、

週日或法定州節假日，在此情況下應在其後第一個正常工作日張貼）。根據Texas州選舉法

（修訂版）第85.007(d)(1)節規定，還應將選舉通知及時發布在本區網站上（若本區建有網

站）。此外，現授權並指示選舉代理人在適用且可行的情況下，根據適用法律規定，在本區

前一次選舉的投票所入口處張貼通知，就投票地點變化一事作出說明，並提供新的投票所地

址。 

IX. 

選舉中將使用Harris縣的選舉設備。選舉中可使用電子光學掃描投票設備。Harris縣

選民登記官還可按照Texas州選舉法第127.001節及其後條款的規定使用中央計票站。 

依據Texas州選舉法（修訂版）第123.001節和第61.012節，本區現決定在選舉中使用

Hart InterCivic (Verity 2.4)電子郵票系統，用於親自出席投票或親自出席提前投票，該

系統已經Texas州州務卿認證。此外，依據Texas州選舉法（修訂版）第123.006節、第63.011

節及第125.006節，本區另授權僅在與郵寄投票或臨時投票相關的必要範圍內，或當緊急事件

導致無法使用上述電子投票系統時，使用紙質選票進行投票。 

 

上述選舉的選票應製備充足的份數，並符合Texas州選舉法（修訂版）的規定，其大

致形式如下： 

 

董事選舉 

2021年5月1日（週六） 

 

正式選票 

 

電子投票說明： 

  

要在每項競選中為您心目中的候選人投票，請轉動SELECT轉輪

來突出顯示零位、一(1)位、兩(2)或三(3)位您心目中的候選

人姓名。當您的選擇以藍色顯示時，按ENTER按鈕。 

 

紙質選票說明： 

 

在每項競選中，為您心目中的候選人投票，具體方法是在零

位、一(1)位、兩(2)或三(3)位您心目中的候選人姓名旁邊填

寫「X」。 

 



 

[  ]  _______________________________  

[  ]  _______________________________  

[  ]  _______________________________  

[  ]  _______________________________  

[  ]  _______________________________  

  

選票上候選人姓名的顯示次序將依照Texas州選舉法（修訂版）規定，由抽籤決定。

在上述選舉中，自填候選人的姓名必須出現在自填候選人名單上，其獲得的投票才會被計算

在內。 

 

投票應使用英文、西班牙文、越南文和中文印製的電子或紙質選票。選票應遵照

Texas州選舉法的要求。本選舉所用的選票上應刊登董事職位候選人的姓名，並留出自填投票

空白欄。選民可投選不超過三(3)人為董事，具體方法是在選票上選擇候選人姓名，若有任何

已申報的自填候選人，可將候選人姓名填寫在提供的空白處。 

 

X. 

 

上述選舉結束后，選舉官員應立即製作選舉結果報告並呈交本區任命的代理人，代理

人應妥善保管並於審核會議上呈交董事會，在會上，董事會應審核選舉結果報告並宣佈本次

選舉結果。 

 

XI. 

 

現授權董事會主席或副主席及秘書長或任何助理秘書長證明本命令之採納，並指示其

開展與舉行和完成上述選舉有關的一切行動並貫徹本命令的意圖。 

 

XII. 

 

若本命令任何規定、小節、句子、條款或措辭因任何理由被認定為無效，則該等無效

部分不應影響本命令剩餘部分的有效性。 

 

（以下是簽字頁） 



 

為昭信守，特於2021年1月26日簽字並加蓋本區公章。 

 

HARRIS縣市政公用事業區第217區 

 

             /簽名/ Sonnier Washington 

董事会主席 

見證： 

 

 

      /簽名/ Cordelia Brown 

董事會秘書長  

 

 

（印鑑） 
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