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Nội dung
• Các nỗ lực liên hệ và tương tác cho đến hiện tại

– Tiến trình & hướng tiếp cận (thuật lại vắn tắt)
– Phương thức liên hệ đa phương tiện – kỹ thuật số, in ấn, điện thoại, 

v.v. (thuật lại vắn tắt)
– Trang web chuyên dụng (thuật lại vắn tắt)
– Buổi thảo luận công khai #1 và #2 (cập nhật)
– Phiên điều trần công khai #1 và #2 (cập nhật)
– Phổ cập hạn chót dành cho bản đồ dự thảo (mới!)
– Phổ cập phiên điều trần công khai #3 (mới!)

• Phương thức liên hệ & tương tác trong tương lai
– Video “diễn giải” dạng hoạt hình
– Duy trì tương tác nhằm phổ cập mốc quan trọng cuối cùng trong quy 

trình
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Các nỗ lực liên hệ và tương tác cho 
đến hiện tại



Tiến trình & hướng tiếp cận

• Tiến trình
– Hoãn công bố dữ liệu Điều tra dân số
– Tiến trình rút gọn dành riêng cho Thành phố Tustin
– Phổ biến thông tin nhanh chóng, rõ ràng khi cần

• Hướng tiếp cận
– Kết hợp 5 ngôn ngữ trong các tài liệu liên hệ với cộng 

đồng (tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung (phồn 
thể), tiếng Hàn Quốc, tiếng Việt

– Hướng tiếp cận đa phương tiện



Kết Nối Đa Phương Tiện
• Kỹ thuật số

– Trang web 
– Email
– Mạng xã hội
– Quảng cáo số
– Thông cáo báo chí cho các phương 

tiện truyền thông đại chúng trực tuyến
• In ấn

– Biển hiệu bãi cỏ
– Thông báo công khai
– Thông cáo báo chí cho các phương 

tiện truyền thông đại chúng dạng in ấn
• Điện thoại

– Gọi điện đến các nhóm cộng đồng

Email mẫu cho người 
đăng ký



Trang web chuyên dụng

DrawTustin.org, được 
đưa vào sử dụng vào 30 
tháng 8 và được cập nhật 
liên tục các nguồn thông 
tin cũng như tài nguyên.



Buổi thảo luận công khai #2

• Buổi thảo luận công khai #2 đã 
diễn ra vào Thứ Tư, ngày 22 
tháng 9
– Đã chia sẻ thông tin cơ sở, giới 

thiệu công cụ vẽ bản đồ công 
khai & giải đáp thắc mắc về quy 
trình/công cụ

– Do Tripepi Smith chủ trì, với sự 
tham gia của National 
Demographics Corporation (Cơ 
quan nhân khẩu học quốc gia)

Video được đăng tải trên DrawTustin.org 



Phiên điều trần công khai #1 và #2

• Phiên điều trần công khai #1 và 
#2 đã được tổ chức vào Thứ Ba, 
ngày 7 tháng 9 và Thứ Sáu 
ngày 17 tháng 9
– Phổ biến kiến thức cho thành viên trong 

cộng đồng về dự định chuyển đổi này, 
trả lời các câu hỏi về quy trình & lấy ý 
kiến đóng góp của công chúng

– Tài liệu của phiên điều trần (bao gồm 
Thông báo công khai, bài thuyết trình, 
video và Nhận xét từ công chúng) đều có 
trên DrawTustin.org/Schedule Video mẫu được đăng tải trên DrawTustin.org 



Phổ cập hạn chót dành cho bản đồ dự thảo

• Mạng xã hội
• Email
• Bài cập nhật trên trang web
• Tờ rơi
• Liên hệ trực tiếp với các nhóm 

cộng đồng

Email mẫu



Phổ cập phiên điều trần công khai #3

• Mạng xã hội
• Quảng cáo số
• Họp báo
• Email
• Bài cập nhật trên trang web
• Thông báo công khai
• Tờ rơi
• Liên hệ trực tiếp với các 

nhóm cộng đồng
Bài đăng theo hình 

thức quảng cáo trên Facebook
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Phương thức liên hệ & tương tác trong 
tương lai



Trong tương lai

• Video “diễn giải” dạng hoạt hình
– Đang biên soạn
– Mục đích sử dụng là dành cho mạng xã hội, trang web, mở đầu các bài thuyết 

trình, v.v.
– Có sẵn phụ đề nhiều ngôn ngữ

• Duy trì tương tác nhằm phổ cập từng mốc quan trọng trong 
quy trình
– Sẽ sử dụng cùng một hướng tiếp cận đa phương tiện cho phiên điều trần sau cùng 

để tiếp tục phổ biến thông tin



Bạn có câu hỏi nào không?



Slide bổ sung để tham khảo



Thành phố Tustin
Trình Bày Bản Đồ Dự Thảo

Ngày 9 tháng 10 
năm 2021

Tiến sĩ Justin Levitt, Cơ Quan Nhân Khẩu Học Quốc Gia



Quy Trình Phân Chia Khu Vực Bầu Cử

Trình tự Mô tả
Hai buổi thảo luận

31 tháng 8 và 22 tháng 9
Chia sẻ thông tin về quy trình này cùng cơ hội tham gia.

Hai phiên điều trần ban 
đầu

7 tháng 9 và 17 tháng 9

Tổ chức trước khi ban hành bản đồ dự thảo.
Phổ biến kiến thức và lấy ý kiến đóng góp về cấu trúc các khu vực 
bầu cử.

Công bố dữ liệu điều tra 
dân số

Ngày 12 tháng 8 năm 2021

Cục điều tra dân số ban hành Dữ liệu điều tra dân số chính thức năm 
2020.

Công bố dữ liệu 
California

Ngày 20 tháng 9 năm 2021

Cơ sở dữ liệu toàn tiểu bang California sẽ công bố dữ liệu chính 
thức tái phân định khu vực bầu cử “đã điều chỉnh theo số tù nhân” 
năm 2020 của California.

Hạn chót đầu tiên dành 
cho Bản đồ dự thảo
29 tháng 9 lúc 5 p.m. 

Hạn chót để công chúng Gửi bản đồ cho lần công bố đầu tiên (để
được xem xét tại phiên điều trần ngày 9 tháng 10)

Công bố bản đồ dự thảo Bản đồ phải được công bố ít nhất 7 ngày trước phiên điều trần.
Bản đồ đã được đăng tải trên DrawTustin.org vào ngày 1 tháng 10

DrawTustin.org



Quy Trình Phân Chia Khu Vực 
Bầu Cử (tiếp tục)

Trình tự Mô tả
Phiên điều trần thứ ba 

9 tháng 10 
Phiên điều trần đầu tiên trong chuỗi hai phiên điều trần về bản đồ dự
thảo. 
Thảo luận và chỉnh sửa các dự thảo của bản đồ và thảo luận về tiến 
trình bầu cử.

Hạn chót thứ hai dành cho 
Bản đồ dự thảo

14 tháng 10 lúc 5 p.m. 

Hạn chót để công chúng Gửi bản đồ cho lần công bố thứ hai (để được 
xem xét tại phiên điều trần ngày 25 tháng 10)

Công bố bản đồ dự thảo Bản đồ phải được công bố ít nhất 7 ngày trước phiên điều trần.

Phiên điều trần thứ tư/Dự
kiến thông qua bản đồ

25 tháng 10 

Phiên điều trần thứ hai trong chuỗi hai phiên điều trần về bản đồ dự
thảo.
Thảo luận và chỉnh sửa các dự thảo của bản đồ và thảo luận về tiến 
trình bầu cử.
Nếu được thông qua, bản đồ phải được phê duyệt bằng sắc lệnh. Bản 
đồ cuối cùng phải được công bố ít nhất 7 ngày trước khi thông qua.

Phiên điều trần thứ
năm/Phiên họp thông qua sắc 

lệnh
Trước ngày 1 tháng 11 năm 2021 

(dự kiến)

Sắc lệnh sẽ cần hai phiên họp, một phiên họp để giới thiệu và một phiên 
họp để thông qua. Phiên họp thứ hai/thông qua sẽ diễn ra ít nhất 5 ngày 
sau phiên họp giới thiệu.

DrawTustin.org



Dân số bình đẳng
Đạo luật Quyền bầu 
cử Liên bang
Không gian lận bầu 
cử dựa trên chủng 
tộc

Giảm tình trạng cử tri bị chuyển 
sang các năm bầu cử khác nhau
Tôn trọng sự lựa chọn của cử 
tri/tình trạng đương nhiệm
Tăng trưởng dân số trong tương 
lai
Giữ lại vùng trọng yếu của các 
địa hạt bầu cử hiện có

1. Luật liên bang 2. Tiêu chí của California cho 
các thành phố

1. Tiếp giáp về mặt địa lý
2. Các khu phố không bị chia 

cắt và “các cộng đồng liên 
quan” 
(Các khu vực địa lý kinh tế – xã hội 
nên được giữ lại cùng nhau)

3. Có thể xác định dễ dàng các 
ranh giới

4. Gọn gàng
(Không bỏ qua một nhóm người để 
đến một nhóm người ở xa hơn)

Cấm:
“Sẽ không ủng hộ hoặc phân biệt đối xử 
với đảng phái chính trị.”

3. Các nguyên tắc tái phân 
định truyền thống khác

Các quy tắc và mục tiêu tái 
phân định địa hạt bầu cử

DrawTustin.org



Các bản đồ đã nhận được

¨ Tổng cộng 11 bản đồ do cư dân nộp
¤ 2 bản đồ cân bằng dân số
¤ Trong đó, 1 bản đồ cân bằng dân số có năm khu vực bầu cử

¨ 3 bản đồ do NDC vẽ dựa trên ý kiến của cộng đồng và 
các khái niệm bản đồ công cộng

¨ Công chúng có thể xem bản đồ qua:
¤ File PDF trên trang web thành phố
¤ Trình xem trực tuyến
¤ Bản giấy có sẵn

DrawTustin.org



Bản Đồ Không Cân Bằng: Theo Góc 
Phần Tư

101 111

110



Bản Đồ Không Cân Bằng: Theo Xa Lộ

103 104

105



Bản Đồ Không Cân Bằng: Khác

102 106

107



Bản Đồ Với Năm Khu Vực Bầu Cử
108



Bản Đồ 109



Bản Đồ 112



Bản Đồ 113



Bản Đồ 114



Bản Đồ Cân Bằng Dân Số Theo Trình 
Tự

Khu Vực 
Bầu Cử Bản Đồ 109 Bản Đồ 112 Bản Đồ 113 Bản Đồ 114

1
2022 hoặc 

2024
2024 2024 2022 hoặc 2024?

2 2024
2022 hoặc 

2024
2022 hoặc 

2024
2022 hoặc 2024

3 2024 2024
2022 hoặc 

2024?
2024

4 2022 hoặc 
2024?

2022 hoặc 
2024?

2022 hoặc 
2024?

2022 hoặc 2024?

Thị Trưởng
2022 hoặc 

2024
2022 hoặc 

2024
2022 hoặc 

2024
2022 hoặc 2024

DrawTustin.org



Bước tiếp theo:

1. Tổ chức phiên điều trần công khai về bản đồ dự thảo
2. Chỉ đạo nhà nhân khẩu học về việc chỉnh sửa/kết hợp bản đồ
3. Phiên điều trần công khai tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 25 tháng 10 

năm 2021
1. Công chúng có thể gửi thêm nhận xét bất kỳ lúc nào

DrawTustin.org


