
 

 

Nguyên tắc Tái Phân định Ranh giới Địa hạt: 
Tổng quan 

Cứ mười năm một lần, những người ra quyết định được chỉ định vẽ lại các bản đồ lập pháp để phân bố đều 
dân số trong mỗi địa hạt bầu cử. Quá trình này được gọi là tái phân định ranh giới địa hạt. Ý nghĩa của nó là 
để đảm bảo rằng mọi người đều có quyền được đại diện công bằng. Việc vẽ bản đồ mới có thể được thực 
hiện theo một số cách tùy thuộc vào các nguyên tắc được sử dụng. Các quy tắc, hoặc tiêu chí, hướng dẫn quy 
trình tái phân định địa hạt được định hình bởi các thông lệ truyền thống, quyết định của tòa án và sự ưu tiên 
do chính quyền tiểu bang và địa phương đặt ra. Một số quy tắc tái phân định như “một người, một phiếu bầu” 
và Đạo luật về Quyền Bầu cử phải được tuân thủ. Các nguyên tắc khác, trừ khi được luật pháp địa phương 
xếp hạng cụ thể, được đặt ra để giải thích về tầm quan trọng của chúng. Việc hiểu các nguyên tắc được chính 
quyền địa phương của quý vị sử dụng sẽ rất quan trọng để tác động đến bản đồ.  

Những Tiêu chí Cần Có Cho việc Tái Phân định Địa hạt 
1. Dân số Bằng nhau - Các địa hạt phải có tổng dân số như nhau. Nguyên tắc “một người, một 

phiếu bầu” là nền tảng cho nền dân chủ của chúng ta và đã được đưa vào Hiến pháp Hoa Kỳ. Nó 
có nghĩa là mọi người dân cần có tầm quan trọng như nhau.  

2. Đạo luật về Quyền Bầu cử - Luật này giải quyết lịch sử của sự phân biệt đối xử mà các cộng 
đồng da màu phải đối mặt bằng cách bảo vệ họ trong tất cả các giai đoạn của quá trình bầu cử, 
bao gồm cả việc vẽ bản đồ. Trong việc tái phân định địa hạt, Đạo luật về Quyền Bầu cử cung cấp 
các biện pháp bảo vệ cho các cộng đồng này để có thể bầu ra các ứng cử viên mà họ lựa chọn. 
(Xem Nguyên tắc về Tái Phân định Địa hạt: Đạo luật về Quyền Bầu cử) 

Những Tiêu chí Chung về Tái Phân định Địa hạt 
 
Còn có một số tiêu chí tái phân định thường được sử dụng khác. Nhiều khu vực sử dụng kết hợp các 
nguyên tắc tái phân định địa hạt sau đây khi vẽ bản đồ của họ. Các tiêu chí dưới đây có thể có các chỉ thị 
mâu thuẩn nhau, tuy nhiên, không có tiêu chí nào trong số này quan trọng hơn các tiêu chí được xếp hạng 
và bắt buộc được nói ở trên. 

● Duy trì Các Cộng đồng Có chung Lợi ích- Một cộng đồng chung lợi ích là một cộng đồng, khu 
phố hoặc một nhóm người có các lợi ích và đặc điểm chung và sẽ có lợi khi ở cùng nhau trong 
một địa hạt. Nguyên tắc này là một trong những công cụ quan trọng nhất mà cộng đồng có thể 
sử dụng để duy trì khả năng cộng đồng của họ được ở chung trong một địa hạt. Cung cấp các 
câu chuyện cộng đồng và các ví dụ về sự phân biệt đối xử trong lịch sử cũng có thể cung cấp 
những bằng chứng quan trọng để ủng hộ các tuyên bố về Đạo luật Quyền Bầu cử trong tương 
lai. (Xem Nguyên tắc Tái Phân định Địa hạt: Các Cộng đồng Có chung Lợi ích) 

● Nhỏ gọn – Sự nhỏ gọn là nói tới hình dạng của địa hạt. Nó mô tả các ranh giới được vẽ gần và 
sát vào nhau trừ khi có lý do chính đáng như tuân thủ Đạo luật về quyền Bầu cử hoặc tuân theo 
các ranh giới có hình dạng đặc biệt, như ranh giới thành phố hoặc sông.  
 

● Liên tục- Liên tục có nghĩa là ranh giới của một địa hạt là một khu vực liền nhau, không bị gián 
đoạn.  

● Tuân theo các Phân khu Chính trị Hiện tại và/hoặc Ranh giới Tự nhiên - Điều này có nghĩa 
là bản đồ giảm thiểu việc chia cắt các thành phố và quận, hoặc vượt qua ranh giới tự nhiên hoặc 
đô thị (sông, núi, đường cao tốc, v.v.). 

 



 

Tài liệu đào tạo về tái phân định ranh giới địa hạt đã được lập bởi Common Cause, Quỹ Giáo dục và Bảo vệ Hợp pháp của Người Mỹ gốc Mexico 
(Mexican American Legal Defense and Educational Fund) và State Voices phối hợp với Liên minh Arizona vì Sự Thay đổi, Công lý Tiến bộ của Người 
Mỹ gốc Á (Arizona Coalition for Change, Asian Americans Advancing Justice) | AAJC, Tổ chức Công lý Tiến bộ cho Người Mỹ gốc Á (Asian Americans 
Advancing Justice) | Los Angeles, Quỹ Vấn đề Cử tri Da đen (Black Voters Matter Fund), Trung tâm Công lý Brennan (Brennan Center for Justice), 
Trung tâm Pháp lý Chiến dịch (Campaign Legal Center), Trung tâm Thay đổi Cộng đồng (Center for Community Change), Phong trào Cải cách Nhập cư 
Công bằng (FIRM, Fair Immigration Reform Movement), Trung tâm Dân chủ Bình dân (Center for Popular Democracy), Đảng Dân chủ, Ủy ban Luật sư 
về Quyền Công dân theo Luật (Lawyers Committee for Civil Rights Under Law), Hiệp hội Quốc gia vì Sự Tiến bộ của Người da màu- Quỹ Bảo vệ Pháp 
lý (National Association for the Advancement of Colored People- Legal Defense Fund), Quỹ Giáo dục NALEO, Pennsylvania Voice, và Liên minh Miền 
Nam vì Công bằng Xã hội (Southern Coalition for Social Justice). 

 

 

Những Tiêu chí Chung về Tái Phân định Địa hạt (tiếp theo) 
 

 Tôn trọng ranh giới lập pháp hiện tại - Điều này có nghĩa là vẽ các địa hạt mới càng gần với 
đường ranh giới hiện có càng tốt hoặc bảo tồn phần cốt lõi của các địa hạt trước đó. 

 
 Tôn trọng đại biểu đương nhiệm - Các địa hạt mới bao gồm nhà của viên chức dân bầu đương 

nhiệm. 
 

 Đạt được các mục tiêu chính trị - Các địa hạt của tiểu bang và địa phương có thể được vẽ vì lý do 
chính trị, ví dụ như để đảm bảo sự thành công của một đảng chính trị trước một đảng chính trị khác. 
Điều này có thể không được nêu rõ ràng nhưng thường được coi là một tiêu chí tái phân định địa hạt 
truyền thống.  

 
 
 
 
Các Tiêu chí Mới về Tái Phân định Địa hạt 
 
Hiện tồn tại các tiêu chí khác ít phổ biến hơn, bao gồm việc lồng các địa hạt Hạ viện của tiểu bang trong các 
địa hạt Thượng viện của tiểu bang, cấm các địa hạt tạo ra ưu thế một người đương nhiệm, một ứng cử viên 
hoặc đảng phái và tạo ra các địa hạt cạnh tranh về mặt chính trị. 


