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Tổng thống đắc cử Joe Biden có bài phát biểu ngay sau khi chiến thắng của ông được xác nhận 

Joe Biden nói rằng "ý dân đã thắng" sau khi việc đắc cử tổng thống của ông được cử tri đoàn 

Hoa Kỳ chính thức xác nhận. 

Trong một bài phát biểu sau khi tuyên bố chiến thắng được xác nhận, ông Biden rằng nền dân chủ 

của Hoa Kỳ đã bị "chèn ép, thử thách và đe dọa" và "được chứng minh là kiên cường, chân chính và 

mạnh mẽ". 

Sự chính thức xác nhận này là một trong những bước cuối cùng cần thiết để ông Biden nhậm chức 

ngày 20/1. 

Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ không chấp nhận kết quả. 

Theo hệ thống của Hoa Kỳ, các cử tri trên thực tế bỏ phiếu cho "đại cử tri", những người này sẽ 

chính thức bỏ phiếu cho các ứng cử viên vài tuần sau cuộc bầu cử. 

Ông Biden đã giành chiến thắng trong cuộc tranh cử vào tháng 11 với 306 phiếu đại cử tri đoàn so 

với 232 phiếu của tổng thống Donald Trump thuộc đảng Cộng hòa. 

Tổng thống Trump, người không có dấu hiệu chấp nhận kết quả, đã không bình luận. Ngay sau khi 

kết quả được xác nhận, ông Trump thông báo trên Twitter về sự ra đi của Bộ trưởng Tư pháp 

Willliam Barr, người tuyên bố rằng không có bằng chứng phổ biến về gian lận trong cuộc bầu cử, 

bất chấp tuyên bố mà không có chứng cớ của tổng thống. 

Phát biểu tại Delaware, ông Biden đề cập đến những nỗ lực không ngừng của tổng thống Trump 

nhằm thách thức kết quả bằng những tuyên bố gian lận không có cơ sở, và ca ngợi "những nam giới 

và phụ nữ bình thường" đã không để bị chèn ép. 

Ông nói: "Ngọn lửa dân chủ đã được thắp lên ở quốc gia này từ rất lâu rồi. Và chúng ta biết rằng 

không có gì, kể cả đại dịch hay lạm dụng quyền lực có thể dập tắt ngọn lửa đó." 

https://www.bbc.com/vietnamese/world-55312770
https://www.bbc.com/vietnamese/world-55312770


Ông Biden nói rằng đã đến lúc "lật lại trang như chúng ta đã làm trong suốt lịch sử - đoàn kết và 

hàn gắn". 

Điều gì xảy ra ở cử tri đoàn? 

Thường thì, các đại cử tri không nhận được nhiều sự chú ý, nhưng năm nay, do nỗ lực kiên trì để 

chất vấn và lật ngược kết quả của ông Trump - cuộc bỏ phiếu của đại cử tri tại từng tiểu bang trở 

thành điểm nóng thu hút sự chú ý. 

Tiểu bang nghiêng hẳn về đảng Dân chủ California, với 55 đại cử tri, là một trong những tiểu bang 

cuối cùng bỏ phiếu đại cử tri hôm thứ Hai và đưa ông Biden vượt qua ngưỡng 270 phiếu cần thiết 

để giành được chức tổng thống. 

An ninh được tăng cường ở một số tiểu bang, bao gồm Michigan và Georgia, trước khi cuộc bỏ 

phiếu diễn ra ở các thủ phủ của các tiểu bang và Washington DC. 

Tại Michigan - tiểu bang dao động quan trọng mà ông Biden giành chiến thắng - các văn phòng lập 

pháp ở thủ phủ Lansing của bang đã phải đóng cửa do các mối đe dọa bạo lực 'có cơ sở'. 

Cuộc bỏ phiếu tại tòa nhà thủ đô đã diễn ra một cách ôn hòa mặc dù một nhóm đảng viên Cộng hòa 

đã cố gắng vào tòa nhà để tổ chức cuộc bỏ phiếu của riêng họ và đã bị từ chối không cho vào. 

Trong bài diễn văn, ông Biden mô tả hành vi quấy rối của các quan chức sau cuộc bầu cử là "vô 

lương tâm" và nói: "Tôi chân thành hy vọng rằng chúng ta sẽ không bao giờ thấy bất kỳ ai bị đe dọa 

và áp bức như chúng ta đã thấy trong cuộc bầu cử này." 

Ông cũng lưu ý rằng ông có cùng số phiếu đại cử tri đoàn mà ông Trump nói là "long trời lở đất" 

khi ông giành chiến thắng năm 2016. Ông Biden nhấn mạnh rằng ông cũng đã giành được số phiếu 

phổ thông, điều mà ông Trump đã không làm được bốn năm trước. 

Ngay sau bài phát biểu của ông Biden, thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Lamar Alexander nói: "Cuộc 

bầu cử tổng thống đã kết thúc. Các tiểu bang đã chứng nhận số phiếu. Tòa án đã giải quyết tranh 

chấp. Các đại cử tri đã bỏ phiếu. Tôi hy vọng rằng Tổng thống Trump sẽ đặt đất nước lên hàng đầu. 

Hãy tự hào về những thành tựu đáng kể của mình, và giúp tổng thống đắc cử Biden có một khởi đầu 

tốt đẹp." 

Đại Cử tri là những ai? 

Mỗi đảng phái chính trị có một ứng cử viên trong lá phiếu bầu tổng thống sẽ đề cử hoặc bỏ phiếu 

cho nhóm đại cử tri của mình trong những tháng trước ngày bầu cử. 

Một khi chúng ta biết ai giành được phiếu phổ thông của tiểu bang, nghĩa là chúng ta sẽ biết đảng 

nào sẽ chỉ định đại cử tri cho bang đó. 

Hiến pháp Hoa Kỳ chỉ quy định rằng đại cử tri không được là thành viên Quốc hội hoặc những 

người hiện đang giữ chức vụ liên bang. Năm nay, các đại cử tri nổi tiếng nhất là cựu Tổng thống 

Bill Clinton và ứng cử viên tổng thống năm 2016 Hillary Clinton, được chọn cho đảng Dân chủ ở 

New York. 

Đại cử tri hầu như luôn bỏ phiếu cho các ứng cử viên họ đã cam kết sẽ bầu cho, mặc dù vào năm 

2016 một số đã không bỏ phiếu và điều này đã thúc đẩy các bang thay đổi luật của mình để cố gắng 

ngăn chặn sự việc tái diễn. Giới phân tích cho rằng không có cơ hội nào để lật đổ chiến thắng của 

ông Biden. 

Số lượng đại cử tri mỗi tiểu bang gần như phù hợp với quy mô dân số. 
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Trump có cơ hội nào không? 

 

Cuộc họp bốn năm một lần của cử tri đoàn Hoa Kỳ thường là một hình thức diễn ra cùng với các 

nghi thức trước lễ nhậm chức của tổng thống - một sự kiện chính trị lịch sử mà từ lâu đã mất đi 

quyền lực và sự quan trọng của nó. 

Although his legal team has had little success in challenging the results of the vote in multiple 

battleground states, the official recording of the electoral college ballots across the US will 

effectively lower the curtain on these long-shot judicial manoeuvres. 

Tuy nhiên, chiến lược long trời lở đất để phản đối kết quả cuộc bầu cử năm 2020 của Donald Trump 

đã thu hút sự chú ý mới cho quá trình này. 

Mặc dù nhóm pháp lý của ông Trump đã không thành công trong việc thách thức kết quả của cuộc 

bỏ phiếu ở nhiều tiểu bang chiến trường, nhưng việc chính thức ghi lại các lá phiếu của các cử tri 

đoàn trên khắp nước Mỹ sẽ làm giảm một cách hiệu quả các nỗ lực pháp lý cầu may này. 

Điều đó không có nghĩa là đội của Trump bỏ cuộc, tất nhiên rồi. Họ đang xây dựng các thủ tục đại 

cử tri đoàn thay thế với một bộ phiếu bầu thay thế sẽ tuyên bố tổng thống Trump là người chiến 

thắng thực sự. Họ sẽ tiếp tục những thách thức tầm phào tại tòa án và cuối cùng, yêu cầu Quốc hội 

lật ngược kết quả bầu cử. 

Đó là một thực tế khác trong đó những người ủng hộ Donald Trump có thể vui lòng hơn so với thực 

tế mà Joe Biden là tổng thống đắc cử. 

Với việc đảng Dân chủ kiểm soát Hạ viện, kết quả kiểm phiếu cử tri đoàn chính thức sẽ được các 

tiểu bang chứng nhận hợp lệ hôm thứ Hai và luật liên bang đứng về phía ông Biden. Cơ hội thành 

công của ông Trump, vì vậy, trên thực tế là con số không. 

Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp? 

Kết quả của quá trình bỏ phiếu của đại cử tri sẽ được gửi đến Washington DC và chính thức được 

đếm trong một phiên họp chung của Quốc hội vào ngày 6/1 do Phó Tổng thống Mike Pence chủ trì. 

Kết quả này sẽ mở đường cho Joe Biden tuyên thệ nhậm chức tổng thống vào ngày 20/1. 

Tháng trước, Tổng thống Trump nói ông sẽ rời nhiệm sở vào tháng Giêng nếu ông Biden được cử 

tri đoàn khẳng định là người chiến thắng trong cuộc bầu cử. Tuy nhiên, ông Trump vẫn tiếp tục đưa 

ra những tuyên bố vô căn cứ về việc gian lận bầu cử và có rất ít dấu hiệu ông sẽ chấp nhận kết quả. 

 


