
Trump, Biden đối đầu trong cuộc tranh luận cuối cùng 
VOA, 23/10/2020 

Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump và ứng viên Tổng thống Đảng Dân chủ, cựu Phó Tổng 

thống Joe Biden, tối ngày 22/10 tranh luận mặt đối mặt lần cuối trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 

3/11. 

 

 

Joe Biden nói rằng biến đổi khí hậu là "mối đe dọa sống còn đối với nhân loại" và với bốn năm 

Tổng thống Trump nữa, "chúng ta sẽ gặp rắc rối thực sự." 

 

“Chúng tôi được tất cả các nhà khoa học hàng đầu trên thế giới bảo rằng chúng ta không còn nhiều 

thời gian.” 

“Chúng tôi đã phạm sai lầm. Mất quá nhiều thời gian để sửa sai,” ông Biden nói khi được hỏi tại 

sao cử tri nên tin tưởng ông thực hiện được cải cách di trú sau khi các vụ trục xuất cao kỉ lục xảy ra 

dưới chính quyền Obama. 

Trong phần trao đổi về chính sách năng lượng, Tổng thống Trump nói, "Tôi biết nhiều về gió hơn 

ông. Nó cực kì đắt đỏ. Giết tất cả các loài chim. Rất nhiều vấn đề." 

“Tôi yêu môi trường,” Trump nói khi được hỏi liệu ông có kế hoạch về biến đổi khí hậu hay không. 

 

“Tôi sẽ không hi sinh hàng chục triệu công ăn việc làm vì Hiệp định Paris,” ông nói thêm. Chính 

quyền Trump đã rút lại các quy định về bảo vệ môi trường ban hành dưới thời Obama. 

"Tôi là người ít kì thị chủng tộc nhất trong căn phòng này," Tổng thống Trump nói. 

“Abraham Lincoln này đây là một trong những tổng thống kì thị chủng tộc nhất mà chúng ta từng 

có trong lịch sử hiện đại,” ông Biden trả lời một cách mỉa mai. 

"Nếu tôi nghĩ rằng ông đã làm tốt công việc của ông thì tôi đã không ra tranh cử," Tổng thống 

Trump nói với ông Biden. "Tôi tranh cử là tại vì ông." 



Bị hỏi dồn liên tục rằng Mỹ sẽ tìm lại cha mẹ của hơn 500 trẻ em bị chia cắt khỏi gia đình của họ ra 

sao, Tổng thống Trump ca ngợi "biên giới vững chắc hơn" và bức tường, sau đó tuyên bố rằng ông 

"đang rất cố gắng" để đoàn tụ họ. 

Kristen Welker nói về những người cần tiền từ dự luật cứu trợ COVID-19 bị đình trệ: "Ngài Tổng 

thống, tại sao ông vẫn chưa cho họ sự giúp đỡ mà họ cần?" 

"Bởi vì Nancy Pelosi không muốn phê duyệt nó," Tổng thống Trump trả lời. "Tôi muốn." 

Ông Biden nói rằng ông sẽ bắt Trung Quốc "tuân theo luật lệ quốc tế" nếu đắc cử. 

Sau khi ông Trump nói ông Biden đang "nói về y tế xã hội hóa," ông Biden gọi ông Trump là 

"nhầm lẫn nặng." 

"Ông ấy nghĩ rằng ông ấy đang đối đầu với người khác chứ không phải Joe Biden. Tôi đánh bại tất 

cả những người khác vì tôi không đồng ý với họ." 

“Điều tôi sẽ làm là thông qua Obamacare với một lựa chọn công cộng, nó sẽ trở thành Bidencare,” 

ông Biden nói khi được hỏi kế hoạch chăm sóc y tế của ông là gì nếu Đạo luật Chăm sóc y tế Giá 

phải chăng bị Tòa án Tối cao phán quyết là vi hiến. 

Tổng thống Trump bênh vực việc xây dựng mối quan hệ với lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong Un: "Có 

mối quan hệ tốt với các nhà lãnh đạo các nước là một điều tốt." 

Ông Biden: "Chúng ta từng có quan hệ tốt với Hitler trước khi hắn xâm lược phần còn lại của Châu 

Âu." 

Tổng thống Trump: "Tôi vừa cấp 28 tỉ đôla cho nông dân của chúng ta." 

Ông Biden: "Tiền của người đóng thuế." 

"Cái gì?" 

"Tiền của người đóng thuế. Không đến từ Trung Quốc." 

Ông Biden nói ông chưa bao giờ "lấy một xu nào từ bất kỳ nguồn nước ngoài nào trong đời tôi" và 

chỉ ra rằng ông đã công bố hồ sơ khai thuế trong 22 năm. Ông nói với Trump: "Ông chưa công bố 

hồ sơ khai thuế một năm nào cả. Ông đang giấu cái gì vậy? ... Nước ngoài đang trả tiền cho ông rất 

nhiều." 

Ông Biden nói với Tổng thống Trump: "Hãy công bố hồ sơ khai thuế của ông hoặc ngừng nói về 

tham nhũng." 

“Tôi lắng nghe tất cả họ, kể cả Anthony”, Tổng thống Trump nói khi được hỏi ông đang lắng nghe 

ai trong nỗ lực ứng phó COVID-19, sau khi gọi bác sĩ Anthony Fauci, chuyên gia y tế hàng đầu 

trong nỗ lực này, là “thảm họa” trong tuần này và mô tả một số chuyên gia y tế là “kẻ ngu ngốc." 

Ông Biden nói Tổng thống Trump "không chịu trách nhiệm" về cuộc khủng hoảng virus corona của 

đất nước. 

"Xin lỗi, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm," ông Trump đáp, "Không phải lỗi của tôi nó lan đến đây. 

Đó là lỗi của Trung Quốc." 

"Chúng ta đang học cách sống chung với nó," ông Trump nói về COVID-19. "Chúng ta không có 

lựa chọn nào khác." 

“Học cách sống chung với nó?” Joe Biden nói. “Thôi đi. Chúng ta đang chết với nó.” 

Ông Biden nói về COVID-19: "220.000 người Mỹ đã chết. Nếu các bạn không nghe thấy gì khác 

mà tôi nói tối nay, hãy nghe điều này ... bất cứ ai chịu trách nhiệm về số người chết nhiều như vậy 

không nên tiếp tục làm tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ." 



Tổng thống Trump nói "không đảm bảo" có vắc-xin Covid-19 trong vòng vài tuần, nói ngược lại 

một tuyên bố trước đây của ông. 

Khi được hỏi về phản ứng của mỗi người về tình hình số ca nhiễm Covid-19 bùng phát trở lại ở Mỹ: 

 

"Nó sẽ biến mất," Tổng thống Trump nói. 

"220.000 người Mỹ đã chết," cựu Phó Tổng thống Joe Biden nói. 

Câu hỏi đầu tiên: Ông sẽ lãnh đạo đất nước như thế nào trong giai đoạn tiếp theo của đại dịch? 

Cuộc tranh luận bắt đầu với phần giới thiệu của người điều khiển Kristen Welker. 

Ủy ban Tranh luận Tổng thống trong cuộc tranh luận này sẽ tắt micro của một bên khi bên kia đang 

có hai phút để trả lời cho mỗi câu hỏi về 6 vấn đề thời sự do người điều khiển tranh luận Kristen 

Welker của NBC News đưa ra. 

Quy định được ban hành sau cuộc tranh luận đầu tiên vào cuối tháng 9 trong đó cả hai ứng cử viên 

liên tục ngắt lời nhau, ông Trump nhiều hơn ông Biden. Đó là cuộc đối đầu mà một số chuyên gia 

chính trị mô tả là cuộc tranh luận tổng thống tệ hại nhất chưa từng có trước đây. 

Nếu ông Trump hay ông Biden không ai tìm cách ngắt lời đối phương trong hai phút phát biểu mở 

đầu, cử tri Mỹ - ít nhất là một số ít còn chưa quyết định lá phiếu của mình - sẽ có được cái nhìn rõ 

hơn về hướng đi của đất nước khi một trong hai ứng viên tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20 tháng 1. 

Sau đó microphone của hai ứng cử viên sẽ được mở lại và tự do tranh luận tiếp theo như kỳ trước có 

thể lặp lại. Đó là khi ông Trump và ông Biden đưa ra một loạt những lời khiêu khích, nhục mạ và 

chế nhạo lẫn nhau, với những lời chen vào làm người xem khó theo dõi. 

Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump và ứng viên Tổng thống Đảng Dân chủ, cựu Phó Tổng 

thống Joe Biden, tối ngày 22/10 tranh luận mặt đối mặt lần cuối trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 

3/11. 

Nhiều chuyện đã thay đổi từ cuộc tranh luận đầu tiên tới cuộc tranh luận cuối cùng hôm nay, 22/10 

tại một trường đại học ở thành phố Nashville, bang Tennessee. 

Cuộc tranh luận thứ nhì dự trù vào tuần trước bị hủy bỏ sau khi ông Trump bị nhiễm virus corona 

và nằm bệnh viện 3 đêm. 

Việc này đưa đến kết luận đơn phương của Ủy ban là hai ứng cử viên sẽ tranh luận trên mạng, 

nhưng ông Trump từ chối và cuộc đối đầu lần hai bị hủy. 

Quan trọng hơn cả là hàng triệu người Mỹ đã có quyết định về cuộc bầu cử, với hơn 43 triệu người 

đã bỏ phiếu sớm bằng thư hay đến phòng phiếu. 

Cuộc tranh luận tối thứ Năm có thể là cơ hội cuối cùng và tốt nhất cho ông Trump, một doanh gia 

địa ốc và người hướng dẫn chương trình truyền hình thực tế trở thành chính trị gia, thay đổi việc 

ông Biden đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò trên toàn quốc và tại các tiểu bang. 

 


