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(CÁC) HÀNH ĐỘNG ĐƯỢC ĐỀ NGHị: 

1. Nhận và trình bày hồ sơ Tái Phân Ranh năm 2021 
2. Tổ chức buổi điều trần công cọng cho phép quần chúng đóng góp ý kiến về sự cấu tạo 

các địa hạt giám sát và đề nghị Kế hoạch Tái phân ranh cập nhật năm 2021 cùng với mốc 
Thời gian, nghe lời chứng của công chúng và khép lại buổi điều trần công cọng. 

3. Chuẩn thuận Kế hoạch Tái phân ranh cập nhật năm 2021 và Thời điểm 
 
 

Tóm Lược: 
Chuẩn thuận Kế hoạch Tái phân ranh cập nhật năm 2021 và Thời điểm và tiếp nhận phần trình 
bày sẽ cung cấp thông tin về tiến trình tái phân ranh của Quận và ấn định lịch trình cho quần 
chúng có cơ hội tham gia. 
 

Thông Tin Cơ bản: 
Cứ mỗi 10 năm, chính quyền địa phương lại dùng các dữ liệu kiểm kê dân số mới để vẽ lại 
đường ranh các quận hạt nhằm phản ảnh sự thay đổi của dân cư như thế nào. Diễn tiến này, 



gọi là tái phân ranh, quan trọng ở chỗ nó bảo đảm rằng mỗi thành viên của hội đồng đại diện 
hầu như cùng một con số cử tri. Tại quận Cam, Hội đồng Giám sát (Board) chịu trách nhiệm về 
việc vẽ đường ranh các địa hạt giám sát. 
 
Trước khi thông qua đạo luật Quốc Hội 849 (AB 849) vào năm 2019, luật bầu cử của California 
đã đưa ra một mô tả tổng quát về các yếu tố mà Hội đồng gIám sát  phải quan tâm trong việc vẽ 
các đường ranh của các địa hạt giám sát. Những yếu tố ấy nay trở thành sự quan tâm bắt buộc 
được liệt kê theo thứ tự ưu tiên: (1) các địa hạt giám sát phải tiếp giáp về mặt địa dư (mỗi địa 
hạt giám sát phải chia chung một đường ranh với địa hạt kế tiếp,) (2) sự toàn vẹn về mặt địa dư 
của các cộng đồng láng giềng địa phương hoặc các cộng đồng sẽ phải được tôn trọng theo một 
cung cách làm giảm thiểu sự phân chia, (3) sự toàn vẹn về mặt đia dư của một thành phố sẽ 
phải được tôn trọng theo một cung cách làm giảm thiểu sự phân chia, (4) dễ dàng nhận biết các 
đường ranh tuân theo những rào cản thiên nhiên hay nhân tạo (sông, đường sá, xa lộ, thiết lộ, 
vv…) và (5) các đường ranh sẽ phải được vẽ nhằm khuyến khích sự dính kết chặt chẽ về mặt đia 
dư. Thêm nữa, các đường ranh sẽ không được vẽ nhằm mục đích thiên vị hay kỳ thị chống lại 
một đảng phái chính trị. 
 
Luật Bầu cử trước đây chỉ đòi hỏi một buổi điều trần công khai về một đề nghị nhằm điều chỉnh 
các đường ranh của một địa hạt giám sát, trước buổi điều trần công khai tại đây hội đồng giám 
sát có thể bỏ phiếu chấp thuận hay bãi bỏ đề nghị. Dưới luật AB 849, các thành phố và quận hạt 
được yêu cầu phải mời gọi các cộng đồng tham gia vào tiến trình tái phân ranh bằng cách tổ 
chức ít nhất bốn buổi gặp gỡ công chúng và/hay các buổi hội học và thực hiện việc vươn ra 
cộng đồng, bao gồm các cộng đồng không nói tiếng Anh 
 
Kể từ lần cập nhật sau cùng với Hội đồng Giám sát vào ngày 23 tháng hai, 2021, các chính quyền 
tiểu bang và liên bang đã thông báo thời điểm công bố các dữ kiện kiểm kê dân số giúp cung 
cấp thêm sự trong sáng cho các nỗ lực tái phân ranh và mốc thời gian của Quận hạt. Vào ngày 
26 tháng tư, 2021, văn phòng Kiểm kê Dân số Hoa Kỳ trình lên tổng thống số liệu phân bổ. 
Chính quyền liên bang loan báo sẽ công bố Legacy-format P.L. 94-171 hồ sơ Dữ liệu Tái phân 
ranh vào ngày 16 tháng Tám, 2021. Dữ liệu kế thừa này cũng giống như P.L. 93-171 Dữ liệu Tái 
phân ranh nhưng đòi hỏi tiến trình bổ sung thật sự để sử dụng. Tiểu bang loan báo rằng Cơ sở 
Dữ liệu toàn tiểu bang sẽ tiến hành và công bố P.L. 94-171 Dữ liệu Tái phân ranh, điều chỉnh 
những cá nhân bị giam giữ ở các quận dự trù sẽ được trả về các cơ quan pháp luật địa phương 
vào cuối tháng chín năm 2021. 
 
Trong những năm kiểm kê dân số trước đây, việc thu thập dữ kiện được hoàn thành vào tháng 
bảy năm kiểm kê. Tuy nhiên, do nhiều thử thách khó khăn trong việc thu thập dữ liệu đặt ra bởi 
đại dịch COVID-19, văn phòng Kiểm kê Dân số nới rộng thời gian thu thập dữ liệu tới tháng 



mười năm 2020. Thêm nữa, trong các chu kỳ kiểm kê dân số và tái phân ranh trước đây, Văn 
phòng Kiểm kê Dân số đã công bố dữ liệu cho các tiểu bang vào tháng Tư năm tiếp theo kiểm 
kê, năm nay, P.L. 94-171 Dữ liệu Tái phân ranh được dự trù sẽ công bố vào tháng chín, 2021, 
chậm trễ gần năm tháng so với các chu kỳ tái phân ranh trước. Những chậm trễ đáng kể trong 
việc công bố dữ liệu bởi cả hai chính quyền liên bang cùng tiểu bang đã tạo ra một mốc thời 
gian rất hạn hẹp cho luật pháp địa phương có thể hoàn tất tiến trình tái phân ranh, sự việc 
được luật pháp quy định phải hoàn thành không chậm trễ hơn ngày 15 tháng 12, 2021, hầu cho 
phép các địa hạt sẵn sàng sử dụng cho cuộc bầu cử sơ bộ vào ngày 7 tháng Sáu, 2022. 
 
Kế hoạch Phân ranh Cập nhật năm 2021 đề nghị những yếu tố đáp ứng và vượt qua các đòi hỏi 
của AB 849. Kế hoạch Tái phân ranh và mốc Thời gian bao gồm thông tin về các tiêu chí của tiểu 
bang để vẽ các địa hạt, đòi hỏi tiếp cận với công chúng (trang mạng, điều trần công khai/hội 
học) sự giúp sức của công chúng trong các kế hoạch chuẩn bị việc tái phân ranh, ngôn ngữ để 
tiếp cận thông tin và lưu trữ hồ sơ/các tiêu chuẩn bảo quản. 
 
Cộng thêm với bốn buổi điều trần công khai, nhân viên Quận được khuyến khích có một buổi 
hội học tại mỗi địa hạt giám sát trong mùa hè này trước khi dữ liệu được công bố. Những buổi 
hội học nói trên sẽ cung cấp cho quần chúng thông tin về tiến trình tái phân ranh, một diễn đàn 
cho các phản hồi của các cộng đồng quan tâm cùng diễn tiến vẽ bản đồ, các nguồn có sẵn để đệ 
nạp các kế hoạch tái phân ranh hoàn chỉnh. Trước các buổi hội học tại các địa hạt, nhân viên 
cũng có kế hoạch tổ chức một buổi họp ảo với các tổ chức dựa trên căn bản cộng đồng, các cơ 
quan chính phủ, truyền thông và những người đưa tin tín nhiệm nhằm cung cấp thông tin và 
tìm kiếm sự trợ giúp để loan truyền cách thức người dân có thể tham gia vào tiến trình tái phân 
ranh. Cơ quan ghi danh Cử tri cũng sẽ tiến hành trực tuyến một buổi Học hỏi về Tái phân ranh 
(Redistricting Academy) vào tháng Bảy để cung ứng thêm thông tin về tái phân ranh và vai trò 
của họ trong diễn tiến này. 
 
Các hành động tiên khởi khác của Hội đồng Giám sát liên quan tới việc Tái phân ranh năm 2021 
bao gồm sự chuẩn thuận một hợp đồng cho các Dịch vụ Hỗ trợ Tái phân ranh với Đại học Cộng 
đồng Fullerton (CSU Fullerton Auxiliary Services Corporation) vào ngày 8 tháng 12, 2020 và một 
tu chính hợp đồng với ESRI, Inc. cho Giải pháp Tái phân ranh vào ngày 25 tháng năm, 2021. 
 
 
 

ẢNH HƯỞNG TÀI CHÁNH: 
 

N/A 
 



ẢNH HƯỞNG NHÂN SỰ: 
N/A 
 
ĐÍNH KÈM: 
Attachment A – Trình bày về Tái Phân Ranh 
Attachment B -  Kế hoạch Tái phân ranh và mốc Thời gian cập nhật 2021. 
Attachment C – AB 849 
 
 
 
 
 
 
 


