
Phân Chia Địa Hạt tại Escondido: Công 
việc này được thực hiện như thế nào và 
Làm thế nào để tham gia 



Phân chia địa hạt là gì?  

 Trong hệ thống bầu cử theo khu, những người 
đại diện được bầu chọn từ các khu. 

 Bắt đầu từ năm 2014, Hội Đồng Thành Phố 
Escondido sẽ được bầu chọn bởi cử tri trong 
bốn khu thay vì tất cả mọi cử tri trong Thành 
Phố.  

 Phân chia địa hạt là tiến trình vẽ các đường 
ranh giới để phân chia dân số của Thành Phố 
thành bốn khu.  

 Một Ủy Ban Độc Lập sẽ tiến hành việc vẽ các 
đường ranh giới của Hội Đồng Thành Phố. 



Giới Thiệu Ủy Ban Độc Lập: 

 7 ủy viên – được chọn bởi một ban gồm có ba thẩm 
phán hồi hưu 
 
 Chủ Tịch: Dana Nuesca 
 Phó Chủ Tịch: John Valdez 
 Ủy Viên: Jack Anderson 
 Ủy Viên: Andrew Carey 
 Ủy Viên: Doris Cruz 
 Ủy Viên: Bill Flores 
 Ủy Viên: Roberto Ramirez 



Ủy Ban này làm công việc gì và Khi nào? 

 Tổ chức các buổi góp ý công cộng: 
 6 buổi góp ý công cộng trong suốt tháng Mười năm 2013 
 Cuối cùng, là 2 buổi họp để vẽ đường ranh giới trong tháng Mười 

 Thu thập dữ kiện qua Sự Góp Ý của Cộng Đồng: 
 Tại các buổi góp ý, qua những dữ kiện đệ trình được gửi bằng 

bưu điện và email 
 Soạn thảo và thông qua Kế Hoạch Phân Chia Ðịa Hạt Sơ 

Khởi 
 Sau buổi họp vẽ đường ranh giới vào ngày 29 tháng Mười 

 Tổ chức các buổi góp ý về Kế Hoạch Sơ Khởi: 
 3 buổi góp ý trong tháng Mười Một để thu thập ý kiến 

  Thông qua Kế Hoạch Phân Chia Ðịa Hạt Đề Nghị và đệ 
trình kế hoạch đó cho Hội Đồng Thành Phố để phê chuẩn 



Các Buổi Họp và Buổi Góp Ý của Ủy Ban: 
 Các buổi họp làm việc theo lịch trình vào: 
 Những ngày sau đây 

 Các buổi góp ý công cộng vào: 
 Thứ Năm, ngày 10 tháng Mười – lúc 6 giờ tối tại Trường Trung Học Cấp Hai 

Bear Valley 
 Thứ Bảy, ngày 12 tháng Mười – lúc 9 giờ sáng tại Trường Trung Học Cấp Hai 

Hidden Valley 
 Thứ Năm, ngày 17 tháng Mười – lúc 6 giờ tối tại Church of the Resurrection 
 Thứ Bảy, ngày 19 tháng Mười – lúc 9 giờ sáng tại Trường Trung Học Cấp Hai 

Mission 
 Thứ Năm, ngày 24 tháng Mười – lúc 6 giờ tối tại Trường Tiểu Học Felicita 
 Chủ Nhật, ngày 27 tháng Mười – lúc 3 giờ trưa tại Phòng Hội Đồng Thành Phố 

 Các buổi họp để Vẽ Đường Ranh Giới vào: 
 Chủ Nhật, ngày 27 tháng Mười, lúc 6 giờ tối tại Phòng Hội Đồng Thành Phố 
 Thứ Ba, ngày 29 tháng Mười, lúc 6 giờ tối tại Phòng Hội Đồng Thành Phố 



Các Buổi Họp và Buổi Góp Ý của Ủy Ban: 
 Các buổi góp ý về Kế Hoạch Sơ Khởi theo lịch trình vào ngày 
 21 tháng Mười Một – lúc 6 giờ tối tại Trường Trung Học Cấp 

Hai Hidden Valley  
 23 tháng Mười Một – lúc 9 giờ sáng tại Trường Trung Học Cấp 

Hai Mission 
 24 tháng Mười Một – lúc 3 giờ trưa tại Trung Tâm Nghệ Thuật, 

Escondido  
 Thêm một buổi góp ý để thực hiện những điều chỉnh cho Kế Hoạch 

Sơ Khởi sẽ được tổ chức vào ngày 
 24 tháng Mười Một – lúc 6 giờ tối tại Phòng Hội Đồng Thành 

Phố 
 

 Có thể có thêm những buổi họp khác. Xin xem trong trang web của 
Thành Phố để biết những ngày họp (http://www.escondido.org) 



Ủy Ban sẽ làm thế nào để quyết định vẽ 
các đường phân chia địa hạt ở đâu?     

Một sắc lệnh ưng thuận giữa Thành Phố Escondido và các nguyên đơn tư 
nhân có quy định những tiêu chuẩn mà Ủy Ban phải sử dụng để vẽ các 
đường phân chia địa hạt.  Các tiêu chuẩn được trình bày theo thứ tự ưu 
tiên.   
 
1.Các khu phải tuân hành Hiến Pháp Hoa Kỳ, bao gồm điều kiện về dân số 
cân bằng một cách hợp lý 
2.Các khu phải hành Đạo Luật Về Quyền Bầu Cử của Liên Bang. 
3.Các khu phải tiếp giáp nhau và khuyến khích vẽ theo tính cách thu gọn 
4.Các khu phải tôn trọng sự toàn vẹn về mặt địa lý của những khu phố và 
cộng đồng có chung quyền lợi.  
5.Nơi cư ngụ của các viên chức đương nhiệm hoặc ứng cử viên sẽ không 
được tính đến.  Và không được vẽ các khu theo cách để tạo sự thuận lợi 
hoặc bất lợi cho một chính đảng, viên chức đương nhiệm hoặc ứng cử viên.   
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Tiêu Chuẩn Thứ 1:  Hiến Pháp Hoa Kỳ & 
Quân Bình Dân Số 
 
 Tu Chính 14 (Bảo Vệ Sự Bình Đẳng) 
 Sự diễn giải đòi hỏi dân số của các khu phải cân 

bằng một cách hợp lý, tức là, “một người dân, 
một lá phiếu” 

 cấm sự cố ý phân biệt đối xử bởi vì điều đó vi 
phạm luật bảo vệ sự bình đẳng (khu đối xử với 
người dân khác nhau vì lý do chủng tộc, và vì vậy 
không tuân hành luật về bảo vệ sự bình đẳng).  

 Tu Chính 15  
 Cấm phân biệt về chủng tộc trong bầu cử 

Presenter
Presentation Notes
1 người dân, 1 lá phiếu:  Reynolds kiện SimmsDân số lý tưởng.  Mục tiêu về dân số của các khu sẽ là Sự phân biệt về chủng tộc:  Shaw kiện Reno, Bush kiện Vera, Miller kiện Johnson.  Được soạn trong bối cảnh những vụ kiện của cử tri là người da trắng để hoạch định hầu tối đa hóa quyền bầu cử của các nhóm thiểu số.  Dân số cân bằng phải đặc biệt lệ thuộc vào sự tuân hành VRA.  Có thể chênh lệch phần nào so với số trung bình (có dân số ít hơn hay đông hơn chút ít)



9 

Dân Số Lý Tưởng cho mỗi khu là thế 
nào?    

 Dân số lý tưởng cho mỗi loại khu:  
 Tổng dân số ÷ số khu = Dân Số Lý Tưởng 
 Tổng Dân Số của Escondido từ cuộc Kiểm 

Kê Dân Số Năm 2010: 143,911 
 Dân số lý tưởng cho các Khu Hội Đồng 

Thành Phố Escondido là bao nhiêu?  
 Tổng Dân Số ÷ bốn khu = Dân Số Lý Tưởng 
 143,911 ÷ 4 = ~35,977 người 

 

Presenter
Presentation Notes
Kiểm Kê Dân Số Năm 2010 Dân số toàn quốc: 308,745,538Dân số California: 37,253,956710,145 Khối Kiểm Kê Dân Số8057 vùng kiểm kê dân số1523 Địa Điểm Tổng dân số CA / 53 = 702904.8 người dân cho mỗi Địa Hạt Quốc HộiTổng dân số CA / 40 = 931348.8 người dân cho mỗi Địa Hạt Thượng ViệnTổng dân số CA / 80 = 465674.4 người dân cho mỗi Địa Hạt Hạ ViệnTổng dân số CA / 4 = 9313488.7 người dân cho mỗi BOE
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Như thế nào là cân bằng? 
 
 Những tiêu chuẩn khác nhau dành cho các 

khu khác nhau 
 Các Địa Hạt Quốc Hội phải cân bằng  
 Các khu địa phương, chẳng hạn như Escondido, 

thì được linh động hơn 
 Các khu phải cân bằng một cách hợp lý 
 Được cho phép mức chênh lệch cao hơn và/hoặc 

thấp hơn dân số lý tưởng 
 Dân số cân bằng phải lệ thuộc tổng quát vào sự 

tuân hành VRA (Thông thường là ±5%) 
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Tiêu Chuẩn Thứ 2: Đạo Luật Về Quyền 
Bầu Cử: Đoạn 2 
 Cấm từ khước hoặc giảm bớt quyền bầu cử dựa vào 

tình trạng thiểu số về chủng tộc hoặc về ngôn ngữ. (42 
USC § 1973) 
 VRA định nghĩa “ngôn ngữ cho dân thiểu số” là những 

ngôn ngữ cho người Á Châu, Mỹ Da Đỏ, Thổ Dân Alaska 
hoặc những ngôn ngữ có nguồn gốc từ tiếng Tây Ban Nha.  
Không áp dụng cho những nhóm ngôn ngữ khác. 

 Cấm những nguyên tắc có mục đích hay tác dụng phân 
biệt dựa vào tình trạng thiểu số về chủng tộc hoặc ngôn 
ngữ.   

 Áp dụng trong toàn quốc, cho TẤT CẢ các khu tiến hành 
bầu cử.   
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VRA và việc phân chia địa hạt:   
Làm Giảm Phiếu Bầu 
• Các hệ thống bầu cử có thể hạn chế “khả năng bầu ứng 

cử viên được chọn” bởi một thành phần cử tri được bảo 
vệ theo nhiều cách:   
 Thí dụ:  hệ thống bầu cử tổng quát thậm chí có thể làm 

cho cả một nhóm thiểu số lớn cũng không thể bầu cho 
ứng cử viên mà họ chọn được đắc cử, nếu đa số phiếu 
bầu chống lại họ. 

 Thí dụ:  có thể vẽ các khu một ủy viên theo cách để tối 
giảm khả năng bầu cử của cử tri.     

• Những hệ thống làm hạn chế khả năng bầu cử theo 
cách này được gọi là “làm giảm” quyền hạn bầu cử của 
thành phần thiểu số.   

 

Presenter
Presentation Notes
Cơ hội bình đẳng để bầu ứng cử viên được chọn.  Làm Giảm Phiếu BầuTổng quát so với theo khu:  40% dân số thành phố là cử tri APA.  6 ủy viên hội đồng thành phố, được bầu cử tổng quát.  Nếu cử tri không phải APA bầu chống lại ứng cử viên APA, không bao giờ thành công.  Nếu thành phố được phân chia thành các khu và có thể vẽ ra một trong 6 khu có cử tri APA chiếm đa số, được có cơ hội bầu ứng cử viên được chọn.  Các khu:  Có thể được vẽ theo cách để làm giảm quyền hạn bầu cử.  
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Đoạn 2 và “thử nghiệm Gingles” 

Khu theo Đoạn 2 hay Khu Đa Số-Thiểu Số là gì? 
->Nhóm thiểu số phải đủ lớn và đủ tập trung để 

cấu thành đa số trong khu (50%+ CVAP*) 
->Phải có bằng chứng về sự phân cực phiếu bầu 

theo chủng tộc: 
 - nhóm thiểu số thường có khuynh hướng bầu 

gắn bó với nhau 
 - nhóm đa số thường có khuynh hướng bầu 

chống lại sự chọn lựa của nhóm thiểu số 
 
*CVAP = Dân Số Công Dân Trong Lứa Tuổi Bầu Cử 

Presenter
Presentation Notes
Nguyên đơn cần phải chứng minh sự việc để được tiếp tục.  Còn gọi là “những điều kiện tiên quyết về Gingles”Nếu qua được thử nghiệm này, thì xem như chứng minh được cách phân chia địa hạt hoặc phương pháp bầu cử có mục đích hay tác dụng phân biệt để “giảm bớt cơ hội bầu ứng cử viên được chọn” Ngoài ra còn có, sự phân biệt về SES, lịch sử phân biệt, lịch sử khiếu nại liên quan đến chủng tộc trong các chương trình vận động, v.v.  



Tiêu Chuẩn Thứ 3:  Sự Tiếp Giáp 

 Định Nghĩa: Một khu mà tất cả các phần trong 
đó đều nối liền với nhau 
 nói cách khác: 

 Một khu mà người ta có thể đi trong khu đó từ 
địa điểm này đến bất cứ địa điểm nào khác mà 
không phải đi qua đường ranh giới của khu 

 Nếu khu không tiếp giáp (có những vùng không 
nối liền với nhau) thì vùng không nối liền đó 
thường được phân chia cho khu ở gần đó nhất 



Sự Tiếp Giáp 
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Vùng không 
tiếp giáp của 
Escondido 



Tiêu Chuẩn Thứ 3:  Tính Cách Thu Gọn 

 Đề cập đến khía cạnh địa lý của khu 
 Nên vẽ các khu “để khuyến khích tính cách thu gọn 

về mặt địa lý”  
 Có nhiều phương pháp đã được đề ra  
 “phương pháp dùng mắt” “bên ngoài là điều quan 

trọng” 
 (Shaw kiện Reno) 

 Được cho là để “đề phòng tất cả mọi kiểu xếp đặt 
gian lận” “sự xa rời đáng kể tính cách thu gọn là một 
dấu hiệu cho thấy có thể có điều gì đó không đúng”  

 (Karcher kiện Daggett) 



Tiêu Chuẩn Thứ 4:  Những Khu Phố và Cộng Đồng 
Có Chung Quyền Lợi (COI) 
 
 Các đường phân chia địa hạt không được chia cắt các 

khu phố hoặc cộng đồng có chung quyền lợi 
 Cộng Đồng Có Chung Quyền Lợi là gì?  
 Tùy trường hợp… 
 Là một Nhóm người có chung một quyền lợi cụ thể… 

(“những quyền lợi chung thực sự” Miller kiện Johnson, 1995) 
…Có thể được xác định về mặt địa lý 
 Chúng không phải là:  

 Cộng đồng có chung quyền lợi không bao gồm sự quan hệ 
với các chính đảng, viên chức đương nhiệm hoặc ứng cử 
viên chính quyền” (theo Sắc Lệnh Ưng Thuận Của 
Escondido) 

 

Presenter
Presentation Notes
Quyền lợi của các cộng đồng:  đôi khi mâu thuẫn với nhau.  Chẳng hạn như:  Cộng đồng người Mỹ Gốc Đại Hàn trùng với một quyền lợi của nhóm tại một trung tâm giải trí, nhưng không hoàn toàn.  Ở đây, yếu tố quyết định sẽ là sự tuân hành VRA.  Khu phố là gì?  Có thể tạo ra vấn đề cho việc tuân hành VRA nếu làm giảm quyền bầu cử.  Thí dụ  Cộng đồng thiểu số ở cả bên trong và bên ngoài các đường ranh giới của thành phố có thể bị phân chia



COI:  Được xác định bởi Những Người 
Quen Thuộc với Cộng Đồng đó 
 Luật không giới hạn những loại quyền lợi có thể 

ràng buộc một cộng đồng.  
 Sắc Lệnh Ưng Thuận quy định rằng có thể bao gồm 

“các nhóm thiểu số về chủng tộc, sắc tộc, hoặc 
ngôn ngữ.” 

 Tùy thuộc vào những người cư ngụ trong hay làm 
việc với các cộng đồng để xác định và thiết lập 
những quyền lợi cấu thành cộng đồng đó.  

 Các quyền lợi không cần phải giới hạn trong hoàn 
cảnh hiện thời, nhưng còn có thể bao gồm những 
mục tiêu chung. 
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Làm thế nào để lập hồ sơ về Cộng Đồng Có 
Chung Quyền Lợi hay Khu Phố của quý vị – thí dụ: 

 Tạo ra bản đồ các đường ranh giới (bằng cách dùng 
Google maps, hệ thống GIS, vẽ trên giấy, v.v.) 

   hoặc  
 Viết ra các đường ranh giới 
 Mô tả những điều giúp xác định Cộng Đồng Có Chung 

Quyền Lợi: 
 Nhiệm vụ hay đặc điểm chung của quý vị là gì? 

> Chứng minh rằng các thành viên của cộng đồng 
quý vị cư ngụ trong các đường ranh giới đó 

> Giải thích về sự khác biệt ở bên ngoài các đường 
ranh giới của Cộng Đồng Có Chung Quyền Lợi của 
quý vị 

 



Định nghĩa về Cộng Đồng Có Chung Quyền Lợi có 
thể bao gồm: 

 Sắp xếp gần các trường học, khu học chánh 
 Các đầu mối giao thông 
 Trung Tâm Cộng Đồng 
 Công viên dành cho chó 
 
 Chủng Tộc và Sắc Tộc 

Những yếu tố khác: 
 Có chung kinh nghiệm hoặc lịch sử 
 Sự sử dụng (hay thiếu thốn) về phương tiện giáo dục 
 Có số trẻ em đông trong mỗi gia đình/dân số trẻ 
 Có chung ngôn ngữ và văn hóa 



Tiêu Chuẩn Thứ 5:  Bỏ Qua Chính Trị 
 

 Vẽ các khu mà không xét đến nơi sinh sống 
của các ứng cử viên hay viên chức đương 
nhiệm. 

 “Không được vẽ các khu cho mục đích tạo lợi 
thế hoặc gây bất lợi cho viên chức đương 
nhiệm, ứng cử viên chính quyền, hay chính 
đảng.” 
 Cấm việc cố tình tạo lợi thế/gây bất lợi 

Presenter
Presentation Notes
Không được vẽ các khu cho mục đích tạo lợi thế hoặc gây bất lợi cho viên chức đương nhiệm, ứng cử viên chính quyền, hay chính đảng. Thí dụ  Các khu có thể không có viên chức đương nhiệm nào hoặc có hai viên chức đương nhiệm hay nhiều hơn trong cùng một khu.  Điều đó không quan trọng.  Nhưng có thể có vấn đề về việc tuân hành VRA, nếu để cho các ứng cử viên thiểu số ở trong cùng một khu.



Tại sao QUÝ VỊ nên tham gia vào công việc 
phân chia địa hạt? 
 Để giúp cho cộng đồng của quý vị có được tiếng nói và 

bảo đảm cho cộng đồng đó được quyền sử dụng bình 
đẳng tiến trình chính trị.  

 Để khuyến khích người dân ghi danh, đi bầu, và duy trì 
sự tham gia vào hoạt động chính trị.  

 Để giúp hoạch định kế hoạch phân chia địa hạt giúp cho 
các cộng đồng cơ hội có ý nghĩa để bầu những ứng cử 
viên là người đại diện cho quyền lợi của họ về những 
vấn đề quan trọng trong đời sống của họ.  

 Để tận dụng những cơ hội tham gia vào tất cả mọi giai 
đoạn của tiến trình phân chia địa hạt. 



Làm thế nào để Tham gia – Làm thế nào để Tìm 
hiểu thêm 
Để tham gia vào tiến trình này: hãy chứng thực, đệ trình 

văn bản chứng thực, gửi những tài liệu chứng minh cho 
Ủy Ban Ðộc Lập Phân Chia Ðịa Hạt. 

Xin cho biết những chi tiết về Cộng Đồng Có Chung Quyền 
Lợi, Khu Phố của quý vị, hoặc những chủ đề khác càng 
sớm càng tốt.  Hạn chót là ngày 31 tháng Mười, 2013. 

Đệ trình các tin tức tại buổi góp ý, bằng cách gửi bằng bưu 
điện hoặc đem đến văn phòng Lục Sự Thành Phố, hoặc 
bằng cách email cho districting@escondido.org. 

Xin xem trong trang web của Thành Phố để biết tin tức và 
những buổi họp sắp tới:  http://www.escondido.org 

 

CÁM ƠN QUÝ VỊ THAM GIA! 

http://www.escondido.org
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