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2021 Cập Nhật Hóa Lịch Trình và Thời Hạn Tái Phân Định Địa Hạt Quận Cam 

28 Tháng Chín, 2021 

Ghi chú: Cập Nhật Hóa là hàng chử đậm và nghiêng 

 

25 Tháng Năm, 2021  Hội Đồng nghiên cứu việc chấp thuận công nghệ phần mềm tái phân định 

địa hạt (đã xảy ra) 

 

Tháng Sáu 2021  Quận Hạt phát động trang mạng tái phân định địa hạt (đã xảy ra) 

 

22 Tháng Sáu 2021  Phiên họp Hội Đồng trình bày Phương Án Thực Hiện Tái Phân Định Địa 

Hạt 2021 (hoàn tất đòi hỏi của Đạo Luật Hạ Viện Tiểu Bang AB 849 phải 

có một cuộc thảo luận công cộng trước khi hội đồng vẽ bản đồ ranh giới 

hay những bản đồ đề nghị ranh giới của địa hạt giám sát) (đã xảy ra) 

 

Tháng Bảy – Tháng Tám Các Cuộc Hội Thảo và Gặp gỡ cộng đồng: Gặp gỡ công cộng được tổ  

2021  chức để cung cấp các thông tin liên quan đến phương thức tái phân 

định lại địa hạt và thâu nhận các đề nghị bao gồm tất cả liên quan đến 

quyền lợi của từng cộng đồng. 

 

• Tháng Bảy: Tổ chức cuộc gặp gỡ trực tuyến với các tổ chức cộng 

đồng, các thành phần chính phủ, truyền thông, và những phương 

tiện truyền tải thông tin tin cậy để khơi động sự tham gia quần 

chúng vào việc tái phân định địa hạt. (đã xảy ra vào ngày 15 tháng 

Bảy, 2021) 

• 21 & 28  Tháng Bảy:  Cơ Quan Tổ Chức Bầu Cử Quận Cam 

(OC ROV) tổ chức 2 ngày gồm 4 buổi hướng dẫn thể thức tái 

phân định địa hạt. (đã xảy ra) 

• Tháng Tám: 5 cuộc hội thảo buổi tối – tại mỗi trong 5 địa hạt 

trên toàn thể quận hạt (đã xảy ra vào ngày 3,4,5,11, và 12 tháng 

Tám) 

 

Tháng Tám 12, 2021  Chính quyền Liên Bang đã ban hành Hồ Sơ Dữ Kiện Mẫu Pháp Lý 

P.L. 94-171 Tái Phân Định Địa Hạt tuy nhiên đòi bổ túc thêm các 

phương thức chính yếu để sử dụng. (đã xảy ra) 

 

Vào 16 Tháng Chín, 2021 Chính Quyền Liên Bang chính thức ban hành tất cả các Bảng P. L. 94-

171 Hồ Sơ Dữ Kiện Liên Quan Tái Phân Định Địa Hạt, trong một thể 
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thức sử dụng đơn giản hơn đối với quần chúng, các tiểu bang, Khu Đặc 

Trị District Of Columbia, và Puerto Rico. 

 

20 Tháng Chín, 2021  Các Dữ Kiện của toàn tiểu bang(SWDB) được ban hành sau khi Mẫu 

Pháp Lý P.L.94-171 Dữ Kiện tái Phân Định Địa Hạt được điều chỉnh 

cho những người hiện đang bị giam cầm, đối với các quận hạt ước tính 

30 ngày sau khi ban hành Mẫu Pháp Lý P.L. 94-171 hồ sơ Dữ Kiện Tái 

Phân Định Địa Hạt. 
 

28 Tháng Chín, 2021  Thảo Luận công cộng tại cuộc họp của Hội Đồng Giám Sát để thu 

thập các đề nghị của công chúng và nghiên cứu lại việc sửa đổi lịch 

trình và thời hạn. 

 

29 Tháng Chín, 2021  Buổi Chiều (6 giờ chiều) Hội thảo trực tuyến để thu nhận ý kiến quần 

chúng và cung ứng các thông tin phụ trội về phần mềm Esri và thời 

hạn nạp hồ sơ của quần chúng. 

 

1-15 Tháng Mười, 2021 Ước tính thời hạn nạp các bản đồ ranh giới căn cứ trên Mẫu Pháp Lý 

P.L. 94-171 tái Phân Định Địa Hạt điều chỉnh cho thành phần dân số 

hiện bị giam cầm. 

 

Vào 29 Tháng Mười, 2021   Các bản đồ dự thảo được công bố trên trang mạng Tái Phân Định Địa 

Hạt. 

 

2 Tháng Mười Một, 2021 Phiên họp Hội Đồng/Thảo Luận công cộng để trình bày dự thảo các 

bản đồ đã được hiệu đính và nhận ý kiến quần chúng. 

 

 
9 Tháng Mười Một, 2021 Thảo luận công cộng lần thứ 2 liên quan đến việc hiệu đính các bản 

đồ ranh giới nếu có và nhận ý kiến quần chúng. 

 

16 Tháng Mười Một, 2021 Phiên họp Hội Đồng/ Thảo Luận công cộng để nhận ý kiến quần 

chúng và chọn lựa bản đồ để chuẩn bị cho nghị định (nếu cần thiết). 

 

 

24-30 Tháng Mười Một, Cơ Quan Công Chánh Quận Cam sửa soạn khối dữ kiện địa 

2021  hạt cho thống kê dân số bởi nghị định hội đồng giám sát. 

 

7 Tháng Mười Hai, 2021 Hội Đồng đọc và nghiên cứu nghị định chấp thuận ranh giới các 

địa hạt giám sát. 

 

15 Tháng Mười Hai, 2021 Hạn Kỳ Luật Định cho Hội Đồng chấp thuận bản đồ ranh giới theo 

nghị định cho cuộc Bầu Cử Sơ Bộ 7 tháng Sáu, 2022. 

 

7 Tháng Sáu, 2022  Bầu Cử Sơ Bộ với bản đồ cập nhật. 


