Các thông tin về Tái Quy hoạch và Ủy ban Quy hoạch lại
Khu Vực Bầu cử năm 2020
•

Bang California phải vẽ lại đường ranh giới khu vực bầu cử vào Nghị Viện Quốc Gia,
Thượng Viện Tiểu Bang, Hạ Viện Tiểu Bang, Hội Đồng Bình Đẳng (Board of Equalization)
theo chu kỳ mười năm một lần để phản ánh đúng thông tin về dân số có được sau cuộc
điều tra dân số Quốc gia.

•

Tháng 11 năm 2008, bang California đã bầu thông qua Bộ Luật Voters FIRST (Bộ Luật),
cho phép thành lập Ủy Ban Quy Hoạch lại Khu Vực Bầu Cử cho Công Dân (gọi tắt là Ủy
Ban) với nhiệm vụ vẽ lại đường ranh giới khu vựu bầu cử và lấy nhiệm vụ này khỏi tầm
quyển soát của chính quyền để đưa vào tay của công dân. Trước năm 2008, các nhà
lập pháp bang California vẽ các đường ranh giới này. Năm 2010, Luật Voters FIRST về
Nghị Viện Quốc Gia đã bổ sung thêm cả quyền vẽ khu vực bầu cử vào Nghị Viện cho Ủy
Ban này.

•

Bộ Luật yêu cầu Ủy Ban Kiểm Tra bang California, một cơ quan độc lập không đảng
phái, khởi động chương trình đăng ký ứng cử làm thành viên của Ủy Ban.

•

Trên nguyên tắc chính xác, không phụ thuộc đảng phái để tạo nên các khu bầu cử có
dân số tương đối đồng đều và với mục đích tạo quyền được có đại diện bình đẳng cho
công dân California, Ủy Ban sẽ vẽ đường ranh giới cho 53 khu vực Nghị Viện Quốc Gia,
40 khu vực Thượng Viện Tiểu Bang, 80 khu vực Hạ Viện Tiểu Bang và 4 khu vực Hội
Đồng Bình Đẳng (Board of Equalization).

•

Ủy Ban sẽ được thành lập bởi 14 thành viên – 5 người đảng Dân Chủ, 5 người đảng
Cộng Hòa và 4 người không đăng ký với, hoặc không “phụ thuộc” đảng phái nào (từ chối
công bố hoặc không có lựa chọn) hoặc là thành viên đảng chính trị khác.

•

Các cử tri có quyền được đăng ký ứng cử vào Ủy Ban nếu họ đã là thành viên của cùng
một đảng chính trị hoặc không thuộc đảng phái nào trong năm năm liên tục tính đến
trước ngày được bầu vào Ủy Ban; và họ đã tham gia bầu cử ít nhất hai lần trong ba cuộc
bầu cử trên diện toàn bang gần đây nhất.

•

Bộ Luật bao gồm một cơ số các mâu thuẫn ngăn cản cử tri tham gia vào Ủy Ban như: cử
tri không có quyền làm thành viên của Ủy Ban nếu cử tri hoặc thành viên gia đình gần
nhất của họ đã từng được chỉ định, bầu hoặc là ứng cử viên vào Nghị Viện California
hoặc chức vụ khác của bang; đã từng là công chức, nhân viên hoặc cố vấn có trả tiền
của một đảng của California hoặc của một ủy ban bầu cử cho ứng cử viên vào Nghị Viện
California hoặc một chức vụ khác của bang được lựa chọn thông qua bầu cử; hoặc đã
từng đăng ký là người vận động hành lang.

•

Công dân California có thể đăng ký ứng cử thông qua văn phòng Ủy Ban Kiểm Tra bang
California trên trang web shapecaliforniasfuture.auditor.ca.gov về Tái Quy Hoạch của Ủy
Ban Kiểm Tra trong thời hạn kể từ 10 tháng 6, năm 2019 đến 19 tháng 8, năm 2019.

•

Các ứng viên đã khẳng định trong đơn đăng ký rằng họ đáp ứng đủ các yêu cầu của Luật
để phục vụ ở Ủy Ban và không có các mâu thuẫn về lợi ích, sẽ được mời gửi đơn đăng ký
bổ sung để thông báo thêm các thông tin cần thiết về đáp ứng trình độ của mình. Đơn
đăng ký bổ sung sẽ có trong khoảng thời gian 30 ngày từ 21 Tháng 8, 2019 đến 20
Tháng 9 2019.

•

Một Hội Đồng Xét Duyệt Đơn bao gồm ba Kiểm tra viên độc lập sẽ điều khiển quá trình
lựa chọn.

•

Sau khi Hội Đồng đã xét duyệt tất cả các đơn, Hội đồng sẽ chọn ra 120 người “thích hợp
nhất” để phỏng vấn trực tiếp những ứng cử viên này ở Sacramento, California. 120 ứng
cử viên này sẽ được chia đều vào 3 nhóm nhỏ dựa vào sự phụ thuộc vào đảng phái hoặc
không đảng phái của họ. Trong số 120 ứng cử viên được phỏng vấn, Hội Đồng sẽ chọn ra
60 người thích hợp nhất (chia đều vào 3 nhóm nhỏ dựa vào sự phụ thuộc vào đảng phái
hoặc không đảng phái của họ).

•

Hội đồng sẽ trình danh sách 60 ứng cử viên này cho bốn lãnh đạo lập pháp (Chủ Tịch
Thượng Viện Tạm Quyền, Lãnh Đạo Phe Thiểu Số Thượng Viện, Phát Ngôn Viên Hạ Viện
và , Lãnh Đạo Phe Thiểu Số Hạ Viện) để xét lại. Mỗi lãnh đạo lập pháp có quyền loại bỏ
nhiều nhất là hai ứng cử viên từ mỗi nhóm nhỏ. Danh sách cuối cùng sẽ được gửi đến
Ban Kiểm Tra Tiểu Bang California. Tại đây ứng cử viên sẽ được lựa chọn theo hình thức
chọn ngẫu nhiên từ danh sách còn lại của ba nhóm nhỏ: ba ứng cử viên thuộc đảng Dân
Chủ, ba ứng cử viên thuộc bảng Cộng Hòa và 2 ứng cử viên không đăng ký với, hoặc
không “phụ thuộc” đảng phái nào (từ chối công bố hoặc không có lựa chọn) hoặc thuộc
đảng khác. Tám ứng cử viên này sẽ trở thành tám thành viên ban đầu của Ủy Ban và họ
sẽ lựa chọn nốt 6 thành viên còn lại để hoàn tất quá trình lựa chọn vào Ủy Ban.

•

Ủy Ban sẽ làm việc cùng nhau để lập nên bốn bản đồ: một cho khu vực Nghị Viện Quốc
Gia, một cho khu vực Thượng Viện Tiểu Bang, một cho khu vực Hạ Viện Tiểu Bang và
một cho khu vực Hội Đồng Bình Đẳng. Sau khi Ủy Ban đã thông qua bốn bản đồ cuối
cùng này, chúng sẽ được trình lên Trưởng Ban Bầu Cử cùng với báo cáo giải thích nguyên
tắc mà Ủy Ban đã sử dụng để tạo ra các bản đồ này.

