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Tổng thống Trump trước đó tới Wilmington, Bắc Carolina. 

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump bảo người dân ở bang Bắc Carolina bỏ phiếu hai lần 

trong cuộc bầu cử vào tháng 11, bất chấp điều này là bất hợp pháp. 

Ông Trump đề nghị cử tri bỏ phiếu một lần trực tiếp và bỏ lần thứ hai qua đường bưu điện, để kiểm 

tra khả năng của hệ thống. 

Tổng thống Trump đã thường xuyên tuyên bố sai rằng phiếu được gửi qua bưu điện dễ bị gian lận 

bầu cử đáng kể. 

"Hãy để họ gửi phiếu bầu và để họ đi bỏ phiếu," ông nói với đài truyền hình WECT-TV ở Bắc 

Carolina hôm thứ Tư. 

"Và nếu hệ thống tốt như họ nói thì rõ ràng họ sẽ không thể bỏ phiếu (trực tiếp)." 

Sau khi Tổng thống Trump đưa ra bình luận, Tổng chưởng lý Bắc Carolina Josh Stein đã tweet rằng 

ông đã "khuyến khích quá đà" người dân trong bang "vi phạm pháp luật để giúp ông ta gieo rắc hỗn 

loạn trong cuộc bầu cử của chúng ta". 

"Hãy chắc chắn rằng bạn bỏ phiếu, nhưng không bỏ phiếu hai lần!" Ông Stein nói thêm. "Tôi sẽ làm 

mọi thứ trong khả năng của mình để đảm bảo ý nguyện của người dân được thực hiện vào tháng 

11". 

Đảng Dân chủ cũng cáo buộc Tổng thống Trump và đảng Cộng hòa đã cố gắng chèn ép cuộc bỏ 

phiếu để giúp phe của họ trong cuộc bầu cử. 

Tổng thống Trump trước đó tới Wilmington, Bắc Carolina, để chính thức tuyến bố thành phố này là 

Thành phố Di sản Thế chiến Hai của Hoa Kỳ. 

Những tuyên bố của Tổng thống Trump là gì - và có thật thế không? 

Đây không phải là lần đầu tiên Tổng thống Trump đưa ra bình luận gây tranh cãi về việc bỏ phiếu 

qua đường bưu điện. 

Phát biểu tại Hội nghị của Đảng Cộng hòa (RNC) vào tháng trước, ông tuyên bố "có sự gian lận 

nghiêm trọng liên quan đến việc bỏ phiếu qua đường bưu điện và rằng" chúng ta phải rất, rất cẩn 

thận ". 
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Trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2016, gần một phần tư số phiếu bầu đã được bỏ qua 

đường bưu điện 

Nhưng những tuyên bố này đã bị các chuyên gia lật tẩy mạnh mẽ và nhiều lần. 

Ellen Weintraub, ủy viên Ủy ban Bầu cử Liên bang, đã nói vào thời điểm đó rằng "đơn giản là 

không có cơ sở cho thuyết âm mưu rằng bỏ phiếu qua thư gây ra gian lận". 

Ngoài ra, nhiều nghiên cứu qui mô toàn quốc và cấp tiểu bang trong nhiều năm qua đã không tiết lộ 

bằng chứng về gian lận lớn và phổ biến. 

Trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2016, gần một phần tư số phiếu bầu đã được bỏ qua 

đường bưu điện và con số này dự kiến sẽ tăng lên trong thời gian này do những lo ngại về sức khỏe 

cộng đồng vì virus corona. 

Các bang riêng lẻ của Hoa Kỳ kiểm soát các quy tắc bỏ phiếu của riêng họ cho các cuộc bầu cử liên 

bang - và nhiều bang đang tìm cách tăng cường bỏ phiếu qua bưu điện để ngăn tụ tập đông người tại 

các điểm bỏ phiếu vào ngày bầu cử. 

Một số bang đang có kế hoạch tổ chức các cuộc bầu cử bỏ phiếu "qua thư toàn bộ" vào tháng 11 

này. 

Tỷ lệ gian lận bỏ phiếu nói chung ở Hoa Kỳ là từ 0,00004% đến 0,0009%, theo một nghiên cứu vào 

năm 2017. 

 


