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Chức 

Danh: 

Chuyên Viên Phân Tích Quản Lý II Phó Quản Đốc Thành Phố 

Phòng 

Ban/Bộ 

Phận: 
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Thoại: 
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Tóm Tắt Chung: Cứ mười năm một lần, sau mỗi cuộc điều tra dân số liên bang, các thành 
phố sử dụng hệ thống bầu cử toàn quận phải xem xét lại ranh giới của các quận bỏ phiếu 

bầu cử và tái thông qua ranh giới của các quận dựa trên dữ liệu điều tra dân số hiện tại để 
đảm bảo rằng các quận bỏ phiếu bầu cử về cơ bản vẫn bình đẳng về dân số và vẫn bảo vệ 

quyền của các thành viên cộng đồng lợi ích để bỏ phiếu cho các ứng cử viên mà họ chọn. Dữ 
liệu từ cuộc điều tra dân số năm 2020 có thể làm phát sinh nhu cầu điều chỉnh ranh giới của 

quận bỏ phiếu bầu cử để giải quyết những thay đổi về dân số hoặc nhân khẩu học kể từ cuộc 

điều tra dân số năm 2010 trước đó. Cục Điều Tra Dân Số Hoa Kỳ thông báo rằng họ sẽ bị 
chậm trễ trong việc cung cấp dữ liệu theo yêu cầu của đợt đánh giá này. Thay vì phân phối 

dữ liệu trước ngày 31 tháng 7 năm 2021, dữ liệu sẽ được phân phối chậm nhất vào ngày 30 
tháng 9 năm 2021. Thành Phố Fremont sẽ tổ chức một cuộc bầu cử như thường lệ vào ngày 

8 tháng 11 năm 2022 và ranh giới cho các quận bỏ phiếu bầu cử phải được thông qua không 
muộn hơn 205 ngày trước khi diễn ra cuộc bầu cử đó. Do đó, ranh giới các quận phải được 

thông qua không muộn hơn ngày 18 tháng 4 năm 2022. 
 

LÝ LỊCH: Năm 2017, Thành Phố bắt đầu chuyển đổi các cuộc bầu cử quy mô lớn thành bầu 

cử cấp quận. Để thực hiện chuyển đổi từ các cuộc bầu cử quy mô lớn sang bầu cử cấp quận, 
Thành Phố đã giành được dịch vụ từ một đối tác nhân khẩu học và tham gia vào quá trình 

liên kết cộng đồng mạnh mẽ. Các bản đồ theo quận đã được Hội Đồng Thành Phố thông qua 
vào ngày 13 tháng 6 năm 2017 kèm theo sắc lệnh phê duyệt sáu quận mới của Hội Đồng và 

thiết lập một lịch trình chia giai đoạn. Trong cuộc bầu cử được tổ chức vào tháng 11 năm 
2018, cử tri đã tham gia cuộc bầu cử cấp quận đầu tiên để bầu bốn vị trí trong Hội Đồng 

Thành Phố; Quận 1 (khu vực Tây Bắc của thành phố – nhiệm kỳ- hai năm), Quận 2 (khu 
vực Trung Bắc), Quận 3 (khu vực Trung tâm) và Quận 4 (khu vực phía Đông). Trong cuộc 

bầu cử được tổ chức vào tháng 11 năm 2020, mỗi cử tri ở Quận 1 (khu vực Tây Bắc), Quận 

5 (khu vực phía Nam) và Quận 6 (khu vực Trung Nam) đã bầu một Thành Viên Hội Đồng 
Thành Phố và tất cả cử tri đều quyết định vị trí Thị Trưởng. 

 
Sau khi Thành Phố chuyển đổi sang bầu cử cấp quận, luật pháp tiểu bang yêu cầu Hội Đồng 

Thành Phố kiểm tra và, nếu cần, điều chỉnh ranh giới quận của Hội Đồng Thành Phố 10 năm 
một lần sau Cuộc Điều Tra Dân Số của Liên Bang để đảm bảo tuân thủ Đạo Luật Quyền Bầu 
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Cử. Quá trình này sẽ yêu cầu Thành Phố cung cấp thông tin và thông báo rộng rãi để 

khuyến khích người dân tham gia, tổ chức bốn phiên điều trần công khai và thông qua các 
ranh giới theo các thông số xác định. Thành Phố Fremont đã sử dụng dịch vụ của đối tác 

nhân khẩu học National Demographics Corporation, Inc. để hỗ trợ quản lý quy trình tái phân 
định khu vực của Thành Phố nhằm đảm bảo về mặt tổng thể, tuân thủ các yêu cầu về phân 

tích dữ liệu, tạo bản đồ, quản trị trang web, dòng thời gian và thông báo.  

 
THẢO LUẬN/PHÂN TÍCH: Kể từ khi Hội Đồng Thành Phố chuyển đổi sang bầu cử cấp 

quận, Tiểu Bang đã ban hành các luật bổ sung điều chỉnh quy trình tái phân định khu vực, 
bao gồm Đạo Luật Bản Đồ Công Bằng tạo ra các tiêu chí tái phân định khu vực tiêu chuẩn 

nhằm duy trì sự đoàn kết giữa các cộng đồng và ngăn cấm các đảng phái gian lận bầu cử. 
Điều này cũng bao gồm các yêu cầu và lịch trình tiếp cận cộng đồng mở rộng và tổ chức 

điều trần công khai, giúp theo dõi chặt chẽ hơn kế hoạch tái phân định khu vực của Tiểu 
Bang.  

 

• Một số tiêu chí bắt buộc của Liên Bang phải được tuân thủ khi tái phân định khu vực 

của các quận:  

o Mỗi quận của Hội Đồng Thành Phố sẽ có lượng dân số gần như bằng nhau; 

o Phải lập kế hoạch phân định khu vực tuân thủ Đạo Luật Quyền Bầu Cử Liên 

Bang và Điều Khoản Bảo Vệ Bình Đẳng của Hiến Pháp Hoa Kỳ; và 

o các quận của Hội Đồng Thành Phố sẽ không bị lôi kéo bởi yếu tố chính là vấn 

đề chủng tộc.  

• Đạo Luật Bản Đồ Công Bằng hiện nay đang yêu cầu Hội Đồng Thành Phố thông qua 

ranh giới các quận bằng cách sử dụng các tiêu chí cụ thể như được quy định theo thứ 

tự ưu tiên sau:  

1. Trong phạm vi có thể, các quận của hội đồng thành phố sẽ tiếp giáp nhau về 
mặt địa lý. Các khu vực chỉ gặp nhau tại các điểm ở các góc liền kề không tiếp 

giáp nhau. Các khu vực bị ngăn cách bởi vùng nước và không có cầu bắc qua, 
đường hầm hoặc dịch vụ phà thông thường không được coi là tiếp giáp với 

nhau.  

2. Trong phạm vi khả thi, tính toàn vẹn về địa lý của bất kỳ khu dân cư địa 

phương hoặc cộng đồng lợi ích tại địa phương sẽ được duy trì theo cách thức 
giảm thiểu chia rẽ. "Cộng đồng lợi ích" là nhóm dân cư có chung lợi ích xã hội 

hoặc kinh tế nên có trong một quận nhằm mục đích đại diện hiệu quả và công 
bằng cho quận đó. Các cộng đồng lợi ích không bao gồm các mối quan hệ với 

các đảng phái chính trị, những người đương nhiệm hoặc các ứng cử viên chính 

trị.  

3. Người dân phải có thể dễ dàng xác định và dễ hiểu ranh giới các quận của Hội 
Đồng Thành Phố. Trong phạm vi có thể, các quận thuộc hội đồng thành phố 

phải được giới hạn bởi các rào cản tự nhiên và nhân tạo, bởi các đường phố 

hoặc ranh giới của thành phố.  

4. Trong phạm vi khả thi, và trong trường hợp không mâu thuẫn với các tiêu chí 
có từ trước trong phân khu này, các quận thuộc hội đồng thành phố sẽ được 
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vẽ ranh giới để khuyến khích thu nhỏ về mặt địa lý theo cách thức không bỏ 

sót các khu vực dân cư lân cận có lợi cho các nhóm dân cư ở vùng sâu vùng 

xa hơn.  

• Ngoài ra, Đạo Luật Bản Đồ Công Bằng bao gồm danh sách đầy đủ các hành động mà 
Thành Phố phải thực hiện để khuyến khích người dân tham gia vào quá trình đánh 

giá công khai hoạt động tái phân định khu vực. Điểm nổi bật của một số yêu cầu 

được liệt kê dưới đây: 

o Thành Phố phải tổ chức ít nhất bốn phiên điều trần công khai và công chúng 

được mời đóng góp ý kiến về thành phần của một hoặc nhiều quận bỏ phiếu 

bầu cử. 

o Thành Phố phải cung cấp thông tin trong suốt quá trình để khuyến khích sự 

tham gia của người dân và các nhóm cộng đồng hoặc các tổ chức phục vụ 

cộng đồng, bao gồm cả những người hoạt động trong các cộng đồng dân tộc 

thiểu số và những người đã yêu cầu thông tin liên quan đến các nỗ lực tái 

phân định khu vực. 

o Thành Phố phải đưa ra giải thích chung về quy trình tái phân định khu vực 

bằng tiếng Anh và các ngôn ngữ áp dụng, cũng như các thủ tục để một thành 

viên của công chúng làm chứng trong phiên điều trần công khai hoặc gửi lời 

khai bằng văn bản trực tiếp cho hội đồng thành phố bằng tiếng Anh và bất kỳ 

ngôn ngữ áp dụng nào. 

o Thành Phố phải thiết lập và duy trì hoạt động của trang web dành riêng cho 

việc tái phân định khu vực trong ít nhất 10 năm sau khi ranh giới mới của các 

quận được thông qua.  

 

Tiến trình dự kiến cho dự án tái phân định khu vực của Thành Phố Fremont như sau: 

• Tháng 7 năm 2021 – tháng 10 năm 2021:  

o Khởi chạy trang web cung cấp thông tin về Tái Phân Định Khu Vực của Thành 

Phố Fremont. 

o Bắt đầu các thủ tục thu hút sự tham gia của cộng đồng trên phạm vi rộng để 

cung cấp thông tin công khai về quy trình tái phân định khu vực.  

o Tổ chức một buổi điều trần công khai để chính thức thu hút người dân tham 

gia vào quá trình tái phân định khu vực kèm theo các yêu cầu về thông báo 

và dịch thuật phù hợp.   

• Tháng 10 năm 2021 – tháng 3 năm 2022: 

o Tiếp tục cung cấp đầy đủ thông tin và thông báo để công chúng tham gia.  

o Tổ chức thêm ba phiên điều trần công khai kèm theo các dịch vụ thông báo 

và dịch thuật thích hợp. 

o Chấp nhận đệ trình các phiên bản bản đồ khác nhau và lời chứng thực của 

công chúng và làm việc với chuyên gia tư vấn để xem xét.  

• Tháng 4 năm 2022 (chậm nhất vào ngày 18 tháng 4 năm 2022): 

o Hội Đồng Thành Phố sẽ xem xét và thông qua bản đồ ranh giới của Quận dựa 

trên các yêu cầu của Đạo Luật Bản Đồ Công Bằng.  

 

ẢNH HƯỞNG ĐẾN NGÂN SÁCH CÔNG: Không có ảnh hưởng đến ngân sách công nào liên 
quan đến báo cáo này. Tuy nhiên, quá trình tái phân định khu vực yêu cầu Thành Phố phải 

duy trì dịch vụ của đối tác nhân khẩu học. Nhân viên đã mua các dịch vụ này của National 
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Demographics Corporation, Inc. Chi phí dịch vụ sẽ không vượt quá $72.000. Ngoài ra, Thành 
Phố sẽ phải chịu các chi phí liên quan đến các nỗ lực truyền thông cho quá trình như in ấn, 
quảng cáo, v.v.  
 
ĐÁNH GIÁ VỀ MẶT MÔI TRƯỜNG:   

 
ĐÍNH KÈM: Không có.  

 
KHUYẾN NGHỊ: Chấp nhận thông tin và bản trình bày tổng quan về quy trình Tái Phân 

Định Khu Vực sắp tới của Thành Phố Fremont. 


