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THÔNG BÁO VỀ BẦU CỬ 
 
ĐÂY LÀ THÔNG BÁO về Kỳ Tổng Tuyển Cử Địa Phương sẽ được tổ chức tại 
Thành Phố Escondido vào thứ Ba, ngày 6 tháng Mười Một, 2018, cho những 
Chức Vụ sau đây: 
 
 

Một (1) Thị Trưởng (Trọn nhiệm kỳ bốn năm) 
 
Một (1) Ủy Viên 
  Hội Đồng Thành Phố – Khu Một (Trọn nhiệm kỳ bốn năm) 
 
Một (1) Ủy Viên 
  Hội Đồng Thành Phố – Khu Hai (Trọn nhiệm kỳ bốn năm) 
 

 
 
Thời gian đề cử cho những chức vụ này sẽ bắt đầu vào ngày 16 tháng Bảy, 
2018 và chấm dứt vào ngày 10 tháng Tám, 2018 lúc 5 giờ chiều.  

 
Nếu viên chức đương nhiệm thành phố không đệ trình đơn đề cử trước ngày 10 
tháng Tám, 2018 (nghĩa là ngày thứ 88 trước kỳ bầu cử), thì cử tri được quyền 
đến ngày 15 tháng Tám, 2018, nghĩa là ngày thứ 83 trước kỳ bầu cử, để đề cử 
những ứng cử viên khác vào chức vụ dân cử của người đương nhiệm đó, thay vì 
người đương nhiệm có 88 ngày trước kỳ bầu cử. Thời gian gia hạn này không áp 
dụng nếu nơi nào không có người đương nhiệm hội đủ điều kiện để được bầu. 

 
Nếu không có ai hoặc chỉ có một người được đề cử vào chức vụ dân cử, thì sự 
bổ nhiệm vào chức vụ dân cử có thể được thực hiện, theo như quy định trong 
Bộ Luật Bầu Cử § 10229 của Tiểu Bang California. 
 
Các phòng phiếu sẽ mở cửa từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối. 
 
 
Diane Halverson, MMC 
Lục Sự Thành Phố 
 
Ngày:    14 Tháng Sáu, 2018 
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