
Nghị Quyết Số. 2011-1 của Thành Phố Houston 
 
NGHỊ QUYẾT XÁC LẬP CÁC THỦ TỤC, TIÊU CHÍ VÀ QUY ĐỊNH ĐỂ CÂN 
NHẮC VÀ XÁC LẬP RANH GIỚI QUẬN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG SAU KHI 
NHẬN ĐƯỢC SỐ LIỆU ĐIỀU TRA DÂN SỐ MƯỜI NĂM MỘT LẦN NĂM 2010 
THEO QUY ĐỊNH CỦA ĐIỀU V, MỤC 3 CỦA HIẾN CHƯƠNG THÀNH PHỐ 
HOUSTON, TEXAS; TRIỆU TẬP CÁC BUỔI ĐIỀU TRẦN CÔNG KHAI, Ở ĐÓ 
NHỮNG CÁ NHÂN LIÊN QUAN SẼ CÓ CƠ HỘI ĐƯỢC LÊN TIẾNG; QUY 
ĐỊNH VIỆC CÔNG BỐ THÔNG BÁO VỀ CÁC BUỔI ĐIỀU TRẦN ĐÓ; QUY 
ĐỊNH TÍNH HIỆU LỰC TỪNG PHẦN; VÀ LẬP CÁC QUY ĐỊNH KHÁC LIÊN 
QUAN ĐẾN VẤN ĐỀ NÀY. 

* * * 
 
XÉT, sau khi Thành Phố Houston ("Thành Phố") nhận được kết quả Điều Tra 
Dân Số Liên Bang năm 2010, Hội Đồng Thành Phố dự kiến áp dụng một sắc 
lệnh, nhận thấy rằng dân số Thành Phố là 2,1 triệu người trở lên và việc phân bố 
dân số ở các Quận Hội Đồng hiện tại thực tế thiếu cân bằng; và 
 
XÉT, Điều V, các mục 2 và 3, của Hiến Chương Thành Phố quy định rằng, sau 
khi Hội Đồng Thành Phố xác định rằng dân số của Thành Phố là 2,1 triệu người 
trở lên, số các Thành Viên Hội Đồng sẽ tăng từ 14 lên 16, và hai thành viên bổ 
sung sẽ được chỉ định làm Thành Viên Hội Đồng, Quận J, và Thành Viên Hội 
Đồng, Quận K; và 
 
XÉT, Mục 276.006 của Luật Bầu Cử Texas quy định rằng để bầu cử hiệu quả, 
phải thực hiện thay đổi ranh giới khu vực bầu cử (có nghĩa là Các Quận Hội 
Đồng) trên ba tháng trước ngày bầu cử; và 
 
XÉT, cử tri của Thành Phố Houston sẽ có lợi từ và có quyền có các cuộc bầu cử 
được tiến hành một cách có trật tự trên cơ sở Các Quận Hội Đồng có số dân 
bằng nhau ở mức có thể và không có tác động của việc giảm quyền bỏ phiếu 
của người thiểu số trong bất kỳ khu vực nào; và 
 
XÉT, để đảm bảo các cuộc bầu cử được tiến hành có trật tự, Thành Phố phải 
tiến hành đúng hạn việc vạch ra ranh giới cho các Quận Hội Đồng mới để giải 
quyết tình trạng thiếu cân bằng dân số giữa các quận, điều phối ranh giới các 
Quận Hội Đồng để phù hợp với các khu vực bầu cử của hạt, và được thông qua 
trước ranh giới các Quận Hội Đồng đã vạch lại đó từ Sở Tư Pháp tuân theo Mục 
5 của Đạo Luật Về Quyền Bỏ Phiếu DO ĐÓ, NAY, 
 
HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ HOUSTON, TEXAS CÓ NGHỊ QUYẾT:  
 
Mục 1. Các kết luận có ở Phần Mở Đầu của Nghị Quyết này được xác định là 
đúng và chính xác và được áp dụng ở đây. 
Mục 2. Các ngày giờ sau đây sẽ điều chỉnh quy trình tái lập quận cho năm 2011: 
 



(a) Sở Quy Hoạch sẽ soạn, vào ngày sớm nhất có thể, thông tin về các khu vực 
bầu cử hiện tại của hạt trong Thành Phố. 
 
(b) Trong tháng 3, 2011, Sở Quy Hoạch sẽ điều phối các buổi họp cộng đồng/tòa 
thị chính ở các địa điểm khác nhau trong khắp Thành Phố để giải thích các tiêu 
chí, thủ tục và quy định tái lập quận của Thành Phố, và để tiếp thu ý kiến của 
công chúng. 
 
(c) Vào hoặc trước ngày 6 tháng 4, 2011, Sở Quy Hoạch phải lập bản đồ và báo 
cáo về ranh giới đề xuất của Các Quận Hội Đồng ("kế hoạch tái lập quận"), phản 
ánh kết quả điều tra dân số mười năm một lần năm 2010 và gồm có những lãnh 
thổ nào đã được sáp nhập vào Thành Phố từ khi các ranh giới đó được xác lập 
lần cuối theo Sắc Lệnh. 
 
(d) Vào ngày 6 tháng 4, 2011, Sở Quy Hoạch sẽ trình cho Hội Đồng Thành Phố 
kế hoạch tái lập quận đề xuất, gồm có báo cáo về dân số cho từng Quận Hội 
Đồng đề xuất để cuộc tổng tuyển cử được tổ chức vào ngày 8 tháng 11, 2011. 
 
(e) Sẽ tổ chức một buổi điều trần công khai về kế hoạch tái lập quận trong ba (3) 
phiên riêng biệt. Phiên đầu tiên sẽ bắt đầu lúc 9 giờ sáng ngày 13 tháng 4, 2011, 
trong buổi họp Hội Đồng Thành Phố theo lịch bình thường ở Phòng Họp Hội 
Đồng Thành Phố ở Tầng Hai của Tòa Thị Chính, địa chỉ 901 Bagby, Houston, 
Texas. Phiên thứ hai sẽ bắt đầu lúc 9 giờ sáng ngày 20 tháng 4, 2011, trong buổi 
họp Hội Đồng Thành Phố theo lịch bình thường ở Phòng Họp Hội Đồng Thành 
Phố ở Tầng Hai của Tòa Thị Chính, địa chỉ 901 Bagby, Houston, Texas. Phiên 
thứ ba sẽ bắt đầu lúc 7 giờ chiều ngày 20 tháng 4, 2011, trong Phòng Họp Hội 
Đồng Thành Phố ở Tầng Hai của Tòa Thị Chính, địa chỉ 901 Bagby, Houston, 
Texas. Tại các phiên điều trần công khai đó, Sở Quy Hoạch sẽ trình bất kỳ bản 
đồ đã điều chỉnh nào hay các báo cáo cho biết thay đổi so với kế hoạch trước đó 
đã trình cho Hội Đồng Thành Phố. Mỗi phiên điều trần công khai được triệu tập 
sẽ được đình hoãn theo quyết định của Hội Đồng Thành Phố. Tất cả những ai 
muốn lên tiếng tại bất kỳ phiên điều trần công khai nào cũng phải đặt trước một 
khoảng thời gian cụ thể (tính tròn phút, tối đa ba phút) bằng cách liên hệ Văn 
Phòng Thư Ký Thành Phố của Thành Phố Houston, Public Level, City Hall 
Annex, Houston, Texas, điện thoại (832) 393-1100. Phải đặt trước đối với mỗi 
phiên điều trần ít nhất 30 phút trước khi mỗi phiên bắt đầu. Mọi người sẽ được 
gọi tên phát biểu theo thứ tự đặt trước của họ, trừ việc những ai đặt trước thời 
gian ngắn hơn sẽ được gọi tên trước những ai đặt thời gian dài hơn. 
 
(f) Thư Ký Thành Phố được chỉ đạo nhận tất cả các tài liệu bằng văn bản được 
nộp bởi bất kỳ ai liên quan để đưa vào hồ sơ của buổi điều trần công khai mô tả 
ở đoạn (e) của Mục này; tuy nhiên, miễn là bất kỳ kế hoạch tái lập quận nào 
được nộp bởi bất kỳ ai cũng sẽ không được nhận trừ phi được nộp trong thời 
hạn quy định ở Mục 4 bên dưới. 
 



(g) Trừ phi không phù hợp với các quy định của Nghị Quyết này, Hiến Pháp 
Texas, và các điều luật chung và đặc biệt của Tiểu Bang Texas, hoặc Hiến 
Chương Thành Phố của Thành Phố Houston, mọi phiên điều trần công khai phải 
được tiến hành tuân thủ các quy định bình thường của Hội Đồng Thành Phố. 
 
(h) Tại buổi họp theo lịch bình thường của Hội Đồng Thành Phố vào ngày 11 
tháng 5, 2011, Sở Quy Hoạch sẽ trình các bản đồ đề xuất cuối cùng và đề xuất 
cuối cùng của Sở cho Hội Đồng về ranh giới các Quận Hội Đồng mới để tổ chức 
cuộc tổng tuyển cử tháng 11, 2011, gồm có số dân của từng Quận Hội Đồng đề 
xuất có các Thành Viên Hội Đồng Quận được bầu vào ngày đó. 
 
(i) Vào ngày 18 tháng 5, 2011, tại buổi họp theo lịch bình thường, Hội Đồng sẽ 
xem xét để có quyết định cuối cùng ban hành sắc lệnh xác lập ranh giới các 
Quận Hội Đồng cho cuộc tổng tuyển cử tháng 11, 2011. 
 
(j) Các lịch quy định trong mục này mang tính dự kiến và có thể được điều chỉnh 
nếu cần. 
 
Mục 3. Sở Quy Hoạch và Phát Triển sẽ tuân thủ các tiêu chí sau đây, ở mức cao 
nhất có thể, trong việc tái xác lập ranh giới các Quận Hội Đồng: 
 
a. Các Quận Hội Đồng phải có tổng số dân tương đối bằng nhau theo số liệu 
điều tra dân số liên bang năm 2010. Trong bất kỳ trường hợp nào thì tổng chênh 
lệch giữa Quận Hội Đồng lớn nhất và nhỏ nhất cũng không vượt quá mười phần 
trăm số dân của quận trung bình. 
 
b. Các Quận Hội Đồng phải gồm có tất cả các khu vực bỏ phiếu của hạt. 
 
c. Phải tuân theo ranh giới địa lý dễ xác định. 
 
d. Các cộng đồng liên quan phải được duy trì trong một Quận Hội Đồng, và phải 
có nỗ lực để duy trì các khu phố. 
 
e. Các Quận Hội Đồng phải gọn gàng và gồm có lãnh thổ có chung ranh giới. 
Tính gọn gàng và có chung ranh giới có thể liên quan đến quy mô chức năng và 
kích thước địa lý. Quy mô chức năng có thể được nhấn mạnh hơn trong trường 
hợp tính gọn gàng về địa lý có thể không đạt được khi cân nhắc rằng một số khu 
vực được sáp nhập vào phần còn lại của Thành Phố chỉ bằng những dải đất 
tương đối dài và hẹp. Tính gọn gàng chức năng và có chung ranh giới bao gồm 
nhưng không giới hạn ở việc cân nhắc các nhân tố như: 
 

 tính khả dụng của phương tiện giao thông và liên lạc; 
 

 sự tồn tại của các lợi ích chung về xã hội, kinh tế và các lợi ích chung 
khác; và 

 



 khả năng của cư dân của một Quận Hội Đồng trong việc liên hệ với nhau 
và liên hệ đại diện của họ trong Hội Đồng Thành Phố và khả năng của 
Thành Viên Hội Đồng trong việc liên hệ với cử tri của mình một cách hiệu 
quả. 

 
f. Bảo lưu những liên hệ giữa người tại vị và cử tri bằng cách công nhận nơi cư 
trú của các thành viên hiện tại của Hội Đồng và lý lịch của họ trong việc đại diện 
cho các khu vực nhất định. 
 
g. Kế hoạch phải được điều chỉnh hẹp để tránh việc làm giảm vị trí của các nhóm 
dân thiểu số về chủng tộc và thiểu số về ngôn ngữ như quy định trong Đạo Luật 
về Quyền Bầu Cử liên quan đến việc thực thị hiệu quả quyền bỏ phiếu của họ. 
 
h. Kế hoạch không được chia nhỏ một cộng đồng thiểu số gói gọn theo khu vực 
địa lý hoặc phân các cử tri thiểu số vào một khu vực bỏ phiếu phân cực để tạo ra 
trách nhiệm pháp lý theo Mục 2 của Đạo Luật về Quyền Bầu Cử, 42 U.S. Code § 
1973. 
 
Mục 4. Kế hoạch tái lập quận của Thành Phố, và bất kỳ kế hoạch nào được nộp 
bởi bất kỳ ai cho Thành Phố xem xét, phải được lập tuân thủ tất cả các quy định 
sau đây. 
Tất cả kế hoạch phải: 
 
a. Được nộp bằng văn bản để mọi đề xuất có thể được xem xét đầy đủ và chính 
xác; 
 
b. Dựa trên dữ liệu điều tra dân số liên bang năm 2010 (P. L. 94-171); 
 
c. Tái lập quận cho toàn Thành Phố, có nghĩa là có ranh giới đề xuất cho tất cả 
Các Quận Hội Đồng trong Thành Phố. Nếu một kế hoạch không tái lập quận cho 
cả Thành Phố, Hội Đồng sẽ không thể đánh giá ảnh hưởng của kế hoạch đó đối 
với một hoặc nhiều nhóm thiểu số được bảo vệ. Yêu cầu về việc bất kỳ kế hoạch 
nào cũng phải tái lập quận cho toàn Thành Phố không cản trở việc công dân đề 
xuất đưa các khu vực bầu cử, khu phố, hay địa điểm nhất định vào một quận hội 
đồng cụ thể; 
 
d. Tuân thủ các tiêu chí quy định ở Mục 3 của Nghị Quyết này. 
 
Phải nộp tất cả các kế hoạch tái lập quận được lập bởi những người khác để 
Thành Phố cân nhắc trước 4:15 chiều ngày thứ Sáu, 6 tháng 5, 2011, cho 
Margaret Wallace, Planning Department, 611 Walker, 6th Floor, Houston, Texas 
77002. Chúng tôi sẽ không nhận hay xem xét bất kỳ kế hoạch nào nộp sau ngày 
giờ đó. 
 
Mục 5. Luật Sư Thành Phố, Thư Ký Thành Phố và Gám Đốc Sở Quy Hoạch và 
Phát Triển được yêu cầu cung cấp mọi thông tin cần thiết hợp lý, tư vấn và hỗ 



trợ cho các thành viên của Hội Đồng Thành Phố để hoàn thành các thủ tục đặt 
ra trong Nghị Quyết này. 
 
Mục 6. Luật Sư Thành Phố và Thư Ký Thành Phố phải hỗ trợ để đảm bảo rằng 
việc công bố thông báo, duy trì hồ sơ về các buổi điều trần công khai và các vấn 
đề khác liên quan đến quy trình tái lập quận là để tạo điều kiện nộp kế hoạch tái 
lập quận cuối cùng cho các quan chức thích hợp của liên bang. 
 
Mục 7. Thư Ký Thành Phố của Thành Phố Houston phải có yêu cầu thông báo 
về các phiên điều trần công khai, gồm có thông báo về ngày, giờ và địa điểm 
diễn ra các phiên điều trần công khai đó, được công bố trên một tờ báo lưu hành 
rộng rãi trong Thành Phố Houston, Texas. Thư Ký Thành Phố cũng phải tiến 
hành chuyển ngữ các thông báo như thế sang tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt 
để công bố trên một tờ báo lưu hành rộng rãi trong Thành Phố Houston, Texas. 
 
Mục 8. Tất cả những nghị quyết trước đây mâu thuẫn với Nghị Quyết này, đặc 
biệt bao gồm nhưng không giới hạn ở, Nghị Quyết Số 2001-15, theo đây sẽ 
được rút lại. 
 
Mục 9. Nếu bất kỳ quy định, mục, phụ mục, câu văn, điều khoản, hay cụm từ 
nào trong Nghị Quyết này, hoặc việc áp dụng những điều đó cho bất kỳ ai hoặc 
một số hoàn cảnh là vì bất kỳ lý do nào được xác định là vi hiến, không có hiệu 
lực hoặc không hợp lệ, thì tính hợp lệ của các phần còn lại của Nghị Quyết này 
hoặc việc áp dụng nó cho những người khác hay những nhóm hoàn cảnh khác 
sẽ không bị ảnh hưởng, Hội Đồng Thành Phố áp dụng Nghị Quyết này, không có 
phần nào hoặc quy định nào có trong sắc lệnh sẽ bị mất hiệu lực hoặc không 
thực thi vì bất kỳ trường hợp vi hiến, không có hiệu lực hay không hợp lệ của bất 
kỳ phần nào khác của sắc lệnh, và mọi quy định của Nghị Quyết này được tuyên 
bố là có giá trị từng phần vì mục đích đó. 
 
Mục 10. Nghị Quyết này sẽ được thông qua cuối cùng vào ngày công bố nghị 
quyết và sẽ có hiệu lực tức thời sau khi được thông qua và được duyệt bởi Thị 
Trưởng; tuy nhiên, trong trường hợp Thị Trưởng không ký Nghị Quyết này trong 
vòng năm ngày sau khi thông qua và chấp nhận, nghị quyết này sẽ có hiệu lực 
theo Điều VI, Mục 6, Hiến Chương Thành Phố Houston. 
 

ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA VÀ CHẤP NHẬN vào ngày 12 tháng 1, 2011. 
DUYỆT ngày 12 tháng 1, 2011. 

Annise D. Parker 
Thị Trưởng Thành Phố Houston 


