
Kịch Bản Để Thâu Phim Về Sự Tái Phân Bổ Quận Cần Dịch Sang Tiếng Tây 
Ban Nha Và Tiếng Việt 
Kịch bản có đánh dấu thời gian cho việc thâu phim về sự tái phân bổ quận 2011.  Để được sử dụng tại 
10 cuộc họp tại tòa thị chính, tháng 3 năm 2011. 
[VO] = Lời thuyết minh (voice over)  
- - - - -  
00:00 Tái phân bổ quận Thành Phố Houston 2011 
 
00:05 [VO]  Houston, thành phố mà tất cả chúng ta gọi là nhà, tiếp tục thịnh vượng và phát triển. 
Được xếp hạng là thành phố lớn thứ tư ở Hoa Kỳ, chúng ta là một cộng đồng năng động, phong phú về 
văn hóa và sự đa dạng. Dân trong vùng chúng ta cùng với các vùng lân cận giúp đỡ nhau để hình thành 
một đô thị đa sắc tộc, nơi những ý tưởng, ước mơ và sự sáng tạo được chào đón và ca ngợi. 
 
00:30 [VO] Cách chúng ta chọn để tự quản trị đã được thiết lập trong Hiến Chương thành phố của 
chúng ta. Cũng giống như Hiến Pháp Hoa Kỳ, Hiến chương thành phố chúng ta là khuôn khổ tổ chức 
của chính quyền thành phố Houston và cũng là cơ cấu mối liên hệ giữa chính quyền và "chúng ta, 
những người dân." 
 
00:48  [VO] Kể từ năm 1979 khi các cử tri chấp thuận thay đổi hiến chương, thành phố của chúng ta 
đã được quản trị bởi hệ thống 9-5-1. Điều này có nghĩa là chín (9) thành viên hội đồng thành phố được 
lựa chọn từ các quận theo địa lý cụ thể,  năm (5) được lựa chọn từ khắp thành phố nói chung, hoặc 
“toàn thành phố” và họ được lãnh đạo bởi 1 - thị trưởng, tổng cộng 15 phiếu bầu cho hội đồng thành 
phố. Khi hệ thống này đã được thông qua, có khoảng 185.000 người trong mỗi quận của hội đồng. 
Hiện tại, trong năm 2010, dân số trung bình của một quận khoảng 200.000. 

01:25  [VO] Hiến chương thành phố, cũng như luật tiểu bang và liên bang, đòi hỏi chúng ta thỉnh 
thoảng điều chỉnh các quận hội đồng thành phố của chúng ta để đảm bảo rằng sự khác biệt về dân số 
giữa các quận không bao giờ được cao hơn 10% mức dân số quận trung bình. Lần chót chúng ta điều 
chỉnh, hoặc "phân bổ lại" biên giới quận hội đồng thành phố là sau cuộc Thống Kê Dân Số Liên Bang 
Năm 2000. Sau khi được những con số từ cuộc Thống Kê Dân Số Liên Bang Năm 2010 chúng ta điều 
chỉnh lại lần nữa. Tuy nhiên, vào lần này, chúng ta sẽ không chỉ sửa đổi ranh giới của chín quận mà 
còn thêm vào hai quận nữa. 

02:05 Hiến chương thành phố chúng ta đòi hỏi hội đồng thành phố mở rộng từ hệ thống 9-5-1 hiện tại 
thành hệ thống 11-5-1 khi dữ liệu thống kê dân số cho thấy rằng dân số của chúng ta vượt quá 2,1 triệu 
người. Với sự công bố kết quả Thống Kê Dân Số Liên Bang Năm 2010 sau một thời gian mong đợi, 
chúng ta đã bắt đầu quá trình tái phân bổ quận để thêm vào hai quận thành viên đơn mới. Đây là một 
thời khắc lịch sử cho Houston và chúng tôi cần phải nghe ý kiến của quý vị và khu phố về những đề 
nghị của quý vị đối với cơ cấu của các quận hội đồng mới. 
 
02:50 [VO]  Trong khi chiếc bánh Houston hiện đang chia thành chín miếng, thì bây giờ cùng một 
chiếc bánh chúng ta cần phải tách ra thành 11 miếng. Điều này có nghĩa là mỗi quận sẽ nhỏ hơn về mặt 
địa lý lẫn dân số. Sự thay đổi đáng kể này hầu như sẽ ảnh hưởng đến ranh giới tất cả quận thành viên 
đơn. 
 
03:20 [Khúc phim phụ, Luật sư thành phố là Dave Feldman phát biểu] "Mục tiêu của việc tái phân 
quận là để sửa đổi lại cơ cấu các quận để thêm vào hai quận mới và để đạt được sự phân bổ dân số 
bằng nhau ở từng quận nhằm đáp ứng yêu cầu của luật pháp tiểu bang và liên bang. Bắt đầu từ năm 



1964 Tòa Án Tối Cao công nhận nguyên tắc "một người, một phiếu bầu" và việc áp dụng các Điều 
Khoản Bảo Vệ Bình Đẳng đối với sự tái phân bổ quận. Và Đạo Luật Về Quyền Bỏ Phiếu Năm 1965, 
sau khi được tu chính, cũng đặt ra những yêu cầu mà sẽ ảnh hưởng đến quá trình này, bao gồm việc 
yêu cầu chúng ta xin Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ "thông qua trước" bản kế hoạch tái phân quận của chúng ta. 
Mối quan tâm của Bộ Tư Pháp là đơn giản: việc tái phân bổ quận không được phân biệt đối xử trên cơ 
sở chủng tộc, màu da, hoặc thành viên trong một nhóm thiểu số theo ngôn ngữ được bảo vệ". 
 
4:20  [VO]: Hội đồng thành phố đã thông qua một nghị quyết ngày 12 Tháng 1, 2011 thiết lập thời 
biểu, các tiêu chí và quy định sẽ hỗ trợ hướng dẫn quá trình tái phân quận. Các chi tiết cụ thể cho từng 
vấn đề này, có bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt có thể tìm thấy trên trang web của 
chúng tôi tại www.houstontx.gov. 
 
 
04:50 [VO] Thời biểu tái phân bổ quận của chúng ta được dựa phần nào vào những ngày có kết quả 
Thống Kê Dân Số Năm 2010 và Luật Bầu Cử Texas trong đó quy định rằng những thay đổi về ranh 
giới bầu cử (chẳng hạn như quận hội đồng) phải được thông qua hơn ba tháng trước ngày bầu cử. 
Chúng ta cũng phải có đủ thời gian để Bộ Tư pháp xem xét và thông qua trước. Chúng ta có một lịch 
trình bận rộn cho công việc rất quan trọng này. 
 
05:20  Chúng tôi tổ chức các cuộc họp tòa thị chính này để giúp quý vị được đủ thông tin và nhận biết 
được những gì chúng tôi đang làm ở mỗi bước của quá trình. Sự tham gia của công chúng, sự tham gia 
của QUÝ VỊ, là một phần quan trọng của quá trình này và chúng tôi hy vọng quý vị sẽ cho ý kiến để 
giúp hướng dẫn sự quyết định về cơ cấu của mười một quận hội đồng của chúng ta. 
 
5:40  Các cuộc họp này sẽ diễn ra ở khắp Houston trong suốt tháng 3. Vào ngày 6 tháng 4, các nhân 
viên Sở Quy Hoạch sẽ trình bày một kế hoạch và bản đồ dự thảo đến hội đồng thành phố. Ba buổi điều 
trần công khai sẽ được tổ chức để người dân góp ý kiến về kế hoạch và bản đồ dự thảo. Buổi đầu tiên 
sẽ tổ chức vào ngày 13 tháng 4, và hai buổi khác sẽ được tổ chức vào ngày 20 tháng 4, một vào buổi 
sáng và một vào buổi chiều. Hội đồng thành phố sẽ phê duyệt sắc lệnh kế hoạch tái phân bổ quận vào 
tháng Năm để có thể gửi sắc lệnh này đến Bộ Tư pháp vào tháng Sáu. Điều này sẽ giúp chúng ta có 
thời gian để đạt các ngày quan trọng trong khi chúng ta chuẩn bị cho cuộc bầu cử kế tiếp vào ngày 8 
tháng 11. 
 
06:20 [Khúc phim phụ, Luật sư thành phố Dave Feldman, trong khi ông phát biểu, văn bản in đậm 
xuất hiện dưới hình ông ấy] "Các tiêu chí được hội đồng thành phố thông qua cần được tuân theo triệt 
để, bao gồm: 

 Các quận cần phải được tương đối bằng nhau về dân số, không chênh lệch hơn 10% so với 
dân số trung bình của các quận, qua cách đó đảm bảo tiêu chuẩn quan trọng "một người, một 
phiếu bầu." 

 Chúng phải bao gồm các khu vực bỏ phiếu toàn quận được xác định bởi các quận và có vai 
trò nền tảng của quá trình tái phân bổ quận. Khi các khu vực bỏ phiếu được chia bởi các ranh 
giới thành phố, chỉ phần nào trong khu vực đó nằm trong thành phố mới được sử dụng. 

 Chúng phải có ranh giới địa lý dễ xác định như là đường phố chính hoặc các nhánh sông. 
 Chúng nên duy trì các cộng đồng có cùng quyền lợi / các khu lân cận. 
 07:10 Chúng nên gọn gàng và gồm các lãnh thổ giáp nhau, bao gồm sự tiếp giáp về chức 

năng hoặc địa lý. Sự phân bổ theo chức năng có thể quan trọng hơn trong những trường hợp 
mà sự gọn gàng về địa lý không thể đạt được vì trên thực tế có các vùng chỉ kết nối với phần 



còn lại của Thành Phố qua các dải đất tương đối dài và hẹp. Tính gọn gàng và tiếp giáp theo 
chức năng bao gồm việc cân nhắc những yếu tố như là: 

o Có các phương tiện giao thông và truyền thông 
o Sự tồn tại của lợi ích chung về xã hội,  kinh tế và lợi ích chung khác 
o Khả năng của các cư dân của một quận hội đồng để quan hệ với nhau và với đại diện 

của họ trong hội đồng thành phố, và khả năng của thành viên hội đồng để quan hệ với 
các cử tri họ. 

 08:00   Các quận nên duy trì mối quan hệ giữa các cử tri và người tại vị bằng cách công nhận 
nơi cư trú của các thành viên hiện có trong Hội Đồng và quá trình của quận trong việc đại diện 
cho một khu vực nhất định. 

 Kế hoạch này sẽ được điều chỉnh kỹ lưỡng để tránh việc giảm thế đứng của dân tộc thiểu số 
về chủng tộc và ngôn ngữ như quy định trong Đạo Luật Về Quyền Bỏ Phiếu về việc thực thi 
hiệu quả quyền bỏ phiếu của họ, và 

 Kế hoạch không nên phân tách một cộng đồng đông dân thiểu số theo khu vực địa lý hoặc ép 
các cử tri thiểu số vào một khu vực bỏ phiếu phân cực để gây ra trách nhiệm pháp lý theo 
Mục 2 của Đạo Luật về Quyền Bầu Cử.” 

Có thể tìm thêm chi tiết về những tiêu chí này tại trang web tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng 
Việt. 
 
08:50 [VO] Để giúp chúng tôi quản lý quá trình phức tạp và kéo dài này, hội đồng thành phố cũng đã 
thiết lập những quy tắc quan trọng này. Kế hoạch của thành phố, và bất cứ kế hoạch của ai khác được 
trình cho thành phố xem xét phải: 
 

1. bằng thư từ, 
2. dựa trên kết quả thống kê dân số liên bang 2010. 
3. Phải tái phân bổ quận cho toàn bộ thành phố, gồm cả ranh giới được đề xuất đối với TẤT 

CẢ quận hội đồng nội trong thành phố. Nếu một kế hoạch không tái phân bổ toàn bộ thành 
phố, hội đồng không thể đánh giá tác động của kế hoạch trên một hoặc nhiều nhóm dân tộc 
thiểu số được bảo vệ. Yêu cầu này không ngăn chặn công dân đề xuất những khu vực bầu cử, 
các vùng lân cận, hoặc các địa điểm nào đó được bao gồm trong một quận hội đồng cụ thể. 

4. Kế hoạch phải phù hợp với các tiêu chí đã thảo luận trước đây, và 
5. Được nộp không trễ hơn 4:15 chiều Thứ Sáu, Ngày 6 Tháng 5, 2011 cho Margaret Wallace 

trong Sở Quy Hoạch & Phát Triển. 
 
09:55 [VO] Chúng tôi rất muốn nghe ý kiến từ quý vị và láng giềng của quý vị về đề xuất của quý vị 
đối với cơ cấu của các quận hội đồng mới. Ý kiến của quý vị có thể chỉ về ranh giới khu phố. Hoặc quý 
vị có thể muốn gửi một bản kế hoạch tái phân bổ toàn bộ quận. Dù sao đi nữa, có một số địa điểm mà 
quý vị có thể gửi lời phát biểu, ý kiến hoặc các kế hoạch của quý vị: 

1. Ở tại cuộc họp tòa thị chính này, hoặc các cuộc họp khác đã lên lịch (cho xem lịch, bản đồ) 
2. qua trang web của chúng tôi tại www.houstontx.gov  
3. trực tiếp tới Margaret Wallace ở Sở Quy Hoạch qua địa chỉ thư điện tử là 

Margaret.wallace@houstontx.gov, bằng Dịch Vụ Bưu Chính Hoa Kỳ hoặc trao tay trực tiếp 
cho Margaret Wallace, [hình thể hiện địa chỉ: "Margaret Wallace, City of Houston Planning & 
Development Department, PO Box 1526, Houston, TX 77251-1562 hoặc địa chỉ để đến là  611 
Walker, Lầu 6, dưới phố] hay 

4. tại một trong 3 nơi điều trần sẽ được tổ chức tại phòng họp hội đồng thành phố trên lầu 2 tòa thị 
chính, 901 Bagby St.   

 



10:55 [VO] Nếu quý vị muốn gửi một kế hoạch riêng của quý vị, điều quan trọng là quý vị làm theo 
các thủ tục, tiêu chí, và quy tắc cho việc xem xét và thành lập các quận hội đồng mới. Chúng tôi sẵn 
sàng giúp đỡ. Để cho phép các thành viên của cộng đồng thiết lập và nộp kế hoạch riêng của họ, một 
trạm máy điện toán với software tái phân bổ quận sẽ được thiết lập tại các văn phòng của Sở Quy 
Hoạch & Phát Triển trên lầu 6 tại địa chỉ 611 Walker St, 77002. Xin gọi 713-837-7826 để  hẹn  nhân 
viên có thể hỗ trợ quý vị trong việc sử dụng software này. Một lần nữa, tất cả các kế hoạch phải được 
nộp cho Margaret Wallace không trễ hơn 4:15 chiều Thứ Sáu ngày 6 Tháng 5, 2011. 
 
11:40 [Khúc phim phụ, Luật sư thành phố Dave Feldman phát biểu] "Bất kể quý vị tham gia cuộc đàm 
thoại này như thế nào hoặc ở đâu, chúng tôi khuyến khích quý vị nên giúp chúng tôi hiểu được ranh 
giới khu phố của quý vị ở đâu và nên phân chia thế nào để giữ nguyên những cộng đồng có cùng 
quyền lợi. Houston sẽ mạnh mẽ hơn khi có sự tham gia của quý vị. Cám ơn quý vị đã tham gia vào 
cuộc đàm thoại." 
 
11:55   Kết thúc 
12:00   Chấm dứt 
 


