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THÀNH PHỐ PHÊ DUYỆT BẦU CỬ THEO QUẬN NĂM 2016 
Vụ Kiện Thành Phố Vi Phạm Đạo Luật Về Quyền Bầu Cử Của California                     

Đã Được Giải Quyết:  

 

 
 Sau cuộc họp đặc biệt tối nay của Hội Đồng Thành Phố Garden Grove, Thành Phố 

thông báo đã đạt được một thỏa thuận dàn xếp trong vụ kiện chống lại Thành Phố vào tháng 7 

khẳng định rằng phương thức bầu cử “tổng quát” cho các ủy viên Hội Đồng Thành Phố hiện tại 

vi phạm Đạo Luật Về Quyền Bầu Cử của California. Theo thỏa thuận dàn xếp này, một phán 

quyết theo quy định sẽ được đưa ra yêu cầu Thành Phố thay thế quy trình bầu cử tổng quát 

hiện tại bằng một quy trình bầu cử theo quận cho tất cả năm vị trí trong hội đồng thành phố, bắt 

đầu từ năm 2016. Sau năm 2016, chức Thị Trưởng sẽ không còn được bầu trực tiếp, mà thay 

vào đó, sẽ được các ủy viên còn lại của Hội Đồng Thành Phố bổ nhiệm, tương tự như hệ thống 

được áp dụng tại nhiều thành phố khác tại Quận Cam (Orange County).  

 Cư dân Rickk Montoya của Garden Grove đã đệ trình đơn kiện, thỉnh cầu án lệnh của 

tòa án yêu cầu Thành Phố thực hiện các cuộc bầu cử theo quận theo quy định của Đạo Luật Về 

Quyền Bầu Cử của California. Đạo Luật Về Quyền Bầu Cử của California nghiêm cấm các cơ 

quan công quyền áp dụng phương thức bầu cử tổng quát, theo đó “làm suy yếu khả năng của 

một tầng lớp được bảo vệ được bầu cử ứng cử viên theo lựa chọn của mình hoặc khả năng 

gây ảnh hưởng đến kết quả của cuộc bầu cử”. 

 Đơn kiện của Montoya khẳng định rằng các cư dân gốc Mỹ La Tinh tại Garden Grove bị 

từ chối đóng góp chính trị có sức ảnh hưởng trong các cuộc bầu cử của Hội Đồng Thành Phố 

Garden Grove. 
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Theo thỏa thuận dàn xếp, năm quận bầu cử xác định theo khu vực địa lý, không chồng 

chéo, sẽ được lập bản đồ, và Hội Đồng Thành Phố sẽ bao gồm một ủy viên cư trú trong từng 

quận thuộc năm quận này, và được các cử tri trong từng quận thuộc năm quận này đề cử và 

bầu cử. Bản Đồ Quận Bầu Cử sẽ được lập phù hợp với Bộ Luật Chính Quyền và Bầu Cử 

California. 

 Thành Phố sẽ thuê một công ty về nhân khẩu học để hỗ trợ trong việc lập bản đồ quận. 

Thành Phố sẽ tổ chức một loạt các cuộc họp cộng đồng và điều trần công khai để tiếp nhận ý 

kiến cộng đồng trước khi hoàn thiện bản đồ quận. 

 Trong việc thành lập các quận, Hội Đồng Thành Phố có thể xem xét về mặt địa hình, địa 

lý, sự cố kết, tiếp giáp, tính toàn vẹn, và tính bền chặt của khu vực, cũng như lợi ích cộng đồng 

của quận. Quy mô của các quận phải tương đương nhau về dân số nhất có thể. 

Trong tháng 11 năm 2016, ba vị trí trong Hội Đồng Thành Phố Garden Grove sẽ được 

đề cử bầu cử. Hai vị trí còn lại sẽ được đề cử bầu cử vào năm 2018. Ba vị trí được đề cử bầu 

cử vào năm 2016 sẽ được quyết định kết hợp với quá trình vẽ bản đồ. Tất cả năm ủy viên Hội 

Đồng Thành Phố được bầu theo hệ thống theo quận mới sẽ có nhiệm kỳ bốn năm. 

 Hiện nay trong Quận Cam, Thành Phố Seal Beach đang triển khai hệ thống bầu cử 5 

quận gần tương tự nhau trong đó Hội Đồng Thành Phố sẽ bổ nhiệm chức Thị Trưởng. Đa số 

các thành phố của Quận Cam cũng đã bổ nhiệm chức Thị Trưởng thay vì tổ chức bầu cử tổng 

quát cho chức Thị Trưởng.  

 Thỏa thuận dàn xếp cũng bao gồm một khoản thanh toán $290,000 cho chi phí bên 

nguyên đơn và phí thuê luật sư. 
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