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Joe Biden là ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ đầu tiên thắng ở Georgia kể từ 1992 

Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Joe Biden đã giành được bang Georgia, BBC dự đoán, ứng cử 

viên Đảng Dân chủ đầu tiên làm được điều này kể từ năm 1992. 

Chiến thắng này củng cố chiến thắng của ông Biden, giúp ông có tổng cộng 306 phiếu bầu trong 

cử tri đoàn. 

Tổng thống Donald Trump được dự đoán sẽ giành chiến thắng ở Bắc Carolina, đạt 232 phiếu đại 

cử tri. 

Ông Trump, người từ chối nhượng bộ, đã lần đầu tiên ám chỉ đến khả năng có một chính quyền 

mới vào tháng Giêng. 

Trông có vẻ lặng lẽ, tổng thống không nói đến cuộc đua và không nhắc tên ông Biden trong lần 

xuất hiện chính thức đầu tiên kể từ cuộc bầu cử trong một cuộc họp ngắn về lực lượng đặc nhiệm 

chống virus corona của ông. 

Ông Trump nói tại Vườn Hồng của Nhà Trắng, "Chính quyền này sẽ không đi đến chỗ phải phong 

tỏa", khi nước Mỹ đang phải đối mặt với sự bùng phát ngày càng tăng của virus. "Hy vọng rằng 

... bất cứ điều gì xảy ra trong tương lai - ai mà biết được chính quyền nào tiếp theo. Thời gian sẽ 

trả lời." 

Tổng thống không nhận câu hỏi từ các phóng viên. Áp lực đang gia tăng đối với ông Trump, một 

đảng viên Đảng Cộng hòa, để thừa nhận chiến thắng của ông Biden và giúp chuẩn bị cho quá trình 

chuyển đổi từ chính quyền này sang chính quyền khác. 

Georgia và North Carolina là những bang cuối cùng có kết quả trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Số 

phiếu đại cử tri của ông Biden bằng với số phiếu mà ông Trump đạt được trong chiến thắng trước 

bà Hillary Clinton vào năm 2016. Vào thời điểm đó, ông Trump gọi đó là "một trận lở đất". 

Một cuộc kiểm phiếu thủ công sẽ được thực hiện ở Georgia vì khoảng cách giữa hai ứng cử viên 

quá hẹp, nhưng nhóm của Biden nói họ không cho rằng việc này sẽ làm thay đổi kết quả ở đó. 

Tổng thống Trump đã đưa ra một loạt các thách thức pháp lý ở các bang quan trọng và các cáo 

buộc không có cơ sở về gian lận bầu cử. Nhóm của ông Trump đã bỏ một vụ kiện ở Arizona vào 

thứ Sáu sau khi có thông tin rõ ràng rằng chiến thắng của ông Biden tại bang này là không thể 

chối cãi. 
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Joe Biden, tổ chức vận động ở Georgia vào tháng Mười, là ứng viên tổng thống thuộc đảng Dân 

Chủ đầu tiên thắng ở tiểu bang này kể từ 1992 

Nhóm Biden thúc giục việc ông phải quyền dự các cuộc họp giao ban 

Chiến thắng của ông Biden vẫn chưa được công bố chính thức và nhóm của ông chưa được tiếp 

cận với các cơ quan liên bang và nguồn tài trợ cần thiết để đảm bảo quá trình chuyển giao quyền 

lực diễn ra suôn sẻ. 

Người phát ngôn Jen Psaki của Biden cho biết, việc chính quyền Trump từ chối quyền tiếp cận 

các cuộc họp về thông tin tình báo có thể ảnh hưởng đến khả năng điều hành của ông Biden. 

"Bạn cần thông tin tại thời gian thực để đối phó với các cuộc khủng hoảng trong thời điểm hiện 

tại," bà nói, nhấn mạnh tác động của đại dịch virus corona. "Nhóm của chúng tôi và các chuyên 

gia của chúng tôi bắt buộc phải có quyền tiếp cận đó". 

Trước đó, một nhóm hơn 150 cựu quan chức an ninh quốc gia đã cảnh báo rằng việc trì hoãn quá 

trình chuyển đổi gây ra "nguy cơ nghiêm trọng cho an ninh quốc gia". 

Trong một lá thư, họ kêu gọi Cục Quản lý Dịch vụ Tổng hợp - cơ quan chính phủ được giao nhiệm 

vụ bắt đầu quá trình chuyển đổi - chính thức công nhận ông Biden và người đồng hành Kamala 

Harris để họ có quyền tiếp cận "các vấn đề an ninh quốc gia cấp bách". 

Trong khi đó, một số lượng nhỏ nhưng ngày càng tăng các đảng viên Cộng hòa cũng đang ủng hộ 

lời kêu gọi Tổng thống đắc cử Biden được tham gia giao ban thông tin tình báo hàng ngày. 

Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, một đồng minh chủ chốt của Trump, nằm trong số những người 

nói rằng ông Biden nên bắt đầu nhận được bản báo cáo mật của tổng thống, như thường lệ với 

tổng thống mới nhậm chức. 

Thay đổi bản đồ bầu cử 

 

Joe Biden không cần phải thắng Georgia hay Arizona mới có thể đảm bảo được Nhà Trắng. Việc 

chiếm lại "bức tường xanh" ở các bang công nghiệp phía bắc của Wisconsin, Michigan và 

Pennsylvania đã đảm bảo cho chiến thắng của ông. 

Tuy nhiên, thành công của cựu phó tổng thống ở các bang thuộc Vành đai Mặt trời này - lần đầu 

tiên một đảng viên Dân chủ giành chiến thắng tại đây trong nhiều thập kỷ - cho thấy rằng đảng 

Dân chủ có thể đang dọn đường cho các chiến thắng trong các cuộc tranh cử tổng thống trong 

tương lai. 



Nếu vậy, nó sẽ khiến đảng Dân chủ bớt phụ thuộc vào nhóm cử tri da trắng không có trình độ đại 

học ở các bang chiến trường phía bắc - theo lời kêu gọi của Donald Trump, có thể đang có xu 

hướng nghiêng về đảng Cộng hòa. Chính những cử tri ngoại ô có trình độ học vấn, cũng như các 

dân tộc thiểu số vốn có truyền thống theo đảng Dân chủ, đã giao Georgia và Arizona cho ông 

Biden. 

Tuy nhiên, đảng Dân chủ không chỉ toàn nhận tin tốt. Donald Trump đã giành chiến thắng ở North 

Carolina - một bang khác ở phía nam - mặc dù Barack Obama đã thắng ở bang này năm 2008. 

Bản đồ bầu cử đang thay đổi và các bên sẽ phải điều chỉnh chiến lược của mình cho phù hợp. 

Trong khi đó, Georgia - tiểu bang có hai cuộc bầu cử sắp diễn ra vào tháng Giêng sẽ quyết định 

quyền kiểm soát Thượng viện Hoa Kỳ - sẽ là trọng tâm trong những tháng tới. Chiến thắng sít sao 

của Joe Biden tại đây đảm bảo sẽ có một trận chiến gay cấn. 

Trump tiếp tục tranh chấp kết quả 

Ông Trump tiếp tục tranh chấp kết quả bầu cử bằng một loạt các dòng tweet vào thứ Sáu, mà 

không cung cấp bằng chứng cho cáo buộc về gian lận của mình. Ông gợi ý rằng ông có thể tham 

gia cùng những người ủng hộ mình tại một cuộc biểu tình được lên kế hoạch ở Washington vào 

thứ Bảy. 

Thông điệp của ông được đưa ra vài giờ sau khi các quan chức bầu cử nói rằng cuộc bỏ phiếu là 

"an toàn nhất trong lịch sử nước Mỹ", lời bác bỏ trực tiếp nhất từ các cơ quan liên bang và tiểu 

bang về những tuyên bố của tổng thống. 

Tuyên bố từ Hội đồng Điều phối Chính phủ về Cơ sở Hạ tầng bầu cử được đưa ra sau khi ông 

Trump đăng tweet rằng phần mềm bỏ phiếu được sử dụng ở 28 bang đã xóa hàng triệu phiếu bầu 

cho ông, nhưng không đưa ra bằng chứng. 

Tuyên bố này dường như bắt nguồn từ mạng truyền hình ít người biết đến One America News 

(OANN) và đã bị Twitter gắn cờ là có tranh chấp. 

Người phát ngôn Nhà Trắng Kayleigh McEnany cũng nói với Fox News: "Tổng thống Trump tin 

rằng ông ấy sẽ là Tổng thống Trump, nhiệm kỳ thứ hai". 


