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• California phải vẽ lại ranh giới các khu vực của Quốc Hội, Thượng Viện Tiểu Bang, 

Quốc Hội Tiểu Bang và Hội Đồng Bình Đẳng Tiểu Bang mỗi mười năm một lần để 
phản ánh dữ liệu tổng điều tra dân số mới của liên bang. 

 
• Trước năm 2008, các nhà lập pháp California vẽ các đường ranh giới của riêng mình. 

Vào tháng 11 năm 2008, cử tri California đã thông qua Đạo Luật ƯU TIÊN Cử Tri 
(Đạo Luật), cho phép thành lập Ủy Ban Tái Phân Bổ Khu Vực của Công Dân (Ủy Ban) 
để vẽ các ranh giới khu vực mới, thay đổi công việc này không còn thuộc sự kiểm 
soát của Cơ Quan Lập Pháp. Năm 2010, Năm 2010, Đạo Luật ƯU TIÊN Cử Tri dành 
cho Quốc Hội đã bổ sung trách nhiệm vẽ các khu vực của Quốc Hội cho Ủy Ban. 

 
• Đạo Luật yêu cầu Kiểm Toán Viên Tiểu Bang California, một tổ chức độc lập, phi đảng 

phái, quản lý quy trình đăng ký để lựa chọn các thành viên của Ủy Ban nhằm phản 
ánh sự đa dạng về mặt địa lý, nghề nghiệp và xã hội của California. Ủy Ban bao gồm 
14 thành viên: năm thành viên là đảng viên Đảng Dân Chủ, năm thành viên là đảng 
viên Đảng Cộng Hòa và bốn thành viên không thuộc các đảng đó.  

 
• Để phù hợp với các quy tắc nghiêm ngặt, không đảng phái được thiết kế để tạo ra 

những khu vực có dân số tương đối bình đẳng và với mục tiêu cung cấp đại diện công 
bằng cho tất cả người dân California, Ủy Ban vẽ ranh giới cho các khu vực của Quốc 
Hội, Thượng Viện Tiểu Bang, Quốc Hội Tiểu Bang và Hội Đồng Bình Đẳng Tiểu Bang. 
Sau khi Ủy Ban phê duyệt bốn bản đồ cuối cùng, các bản đồ sẽ được chứng thực với 
Ngoại Trưởng California kèm báo cáo giải thích cơ sở đưa ra quyết định của Ủy Ban. 

 
• Ủy Ban sẽ tổ chức các cuộc họp công khai và tiếp nhận ý kiến đóng góp của công 

chúng theo nhiều cách khác nhau để hỗ trợ Ủy Ban vẽ các bản đồ mới của khu vực. 
Công chúng có thể tham gia bằng cách gửi bình luận công khai trên trang web của 
chúng tôi, tại một trong các cuộc họp, thông qua các cộng đồng có công cụ lập bản 
đồ theo sở thích và bằng cách gửi ý kiến đóng góp của họ qua thư. 
 

• Ủy Ban phải tuân theo các tiêu chí này, theo thứ tựsau, khi vẽ bản đồ khu vực: 
 

1. Các khu vực phải có dân số bình đẳng để tuân thủ Hiến Pháp Hoa Kỳ. 
2. Các khu vực phải tuân thủ Đạo Luật Quyền Bầu Cử để đảm bảo rằng người dân 

thiểu số có cơ hội bình đẳng bầu ra những người đại diện mà họ muốn. 
3. Các khu vực phải được vẽ liền nhau, để tất cả các phần của khu vực được kết nối 

với nhau. 
4. Các khu vực phải giảm thiểu sự phân chia thành phố, quận, vùng lân cận và cộng 

đồng trong phạm vi có thể. 
5. Các khu vực nên nhỏ gọn về mặt địa lý: sao cho các khu vực dân cư lân cận không 

bị bỏ qua đối với các khu vực dân cư xa hơn. Yêu cầu này đề cập đến mật độ, 
không phải hình dạng. Không thể phân chia các khu vực điều tra dân số. 

6. Nếu có thể, mỗi Khu Vực Thượng Viện nên bao gồm hai Khu Vực Quốc Hội hoàn 
chỉnh và liền kề, và các Khu Vực Hội Đồng Bình Đẳng nên bao gồm 10 Khu Vực 
Thượng Viện Tiểu Bang hoàn chỉnh và liền kề. 
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