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Thẩm phán ở Georgia, Michigan bác bỏ đơn kiện của chiến dịch ông Donald 

Trump 

Chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump đã thua ở tòa án tại các bang Georgia và 

Michigan, ngay cả khi họ tuyên bố sẽ khởi sự một vụ kiện về điều mà họ gọi là những bất thường 

về bỏ phiếu ở Nevada. 

Ở Georgia, phía ông Trump cáo buộc rằng 53 lá phiếu đến muộn đã bị trộn lẫn với các lá phiếu 

đúng hạn. Còn ở Michigan, họ tìm cách ngăn chặn kiểm phiếu và đòi quyền tiếp cận nhiều hơn vào 

kết quả thống kê. 

Các thẩm phán đã bác bỏ cả hai vụ kiện hôm 5/11. 

James Bass, thẩm phán Tòa Thượng thẩm Georgia, nói „không có bằng chứng‟ cho thấy các lá 

phiếu bị nêu ra là không hợp lệ. 

Còn ở Michigan, Thẩm phán Cynthia Stephens nói: “Tôi không có cơ sở để cho rằng có khả năng 

đáng kể để cho phép yêu cầu đó dựa vào các bằng chứng và lập luận được đưa ra.” 

Các đồng minh của Trump cũng cáo buộc rằng đã có những bất thường về bỏ phiếu ở Hạt Clark 

đông dân của Nevada, vốn bao gồm cả Las Vegas. 

Tại một cuộc họp báo ở Las Vegas hôm 5/11, cựu Tổng chưởng lý Nevada, Adam Laxalt và những 

đại diện khác trong ban vận động của ông Trump, không đưa ra bằng chứng cho cáo buộc của họ và 

không trả lời câu hỏi từ các phóng viên. 

“Chúng tôi tin rằng có những cử tri đã chết mà lá phiếu của họ vẫn được đếm. Chúng tôi cũng tin 

rằng có hàng nghìn người mà lá phiếu của họ đã được đếm đã chuyển ra khỏi Hạt Clark do đại 

dịch,” Laxalt nói. 

Ông cho biết một vụ kiện sẽ đưa lên tòa án liên bang để yêu cầu thẩm phán „dừng kiểm những lá 

phiếu không chính đáng‟. 

Joe Gloria, quan chức bầu cử ở hạt Clark, nói với các phóng viên rằng không có bằng chứng cho 

thấy các lá phiếu không chính đáng đang được xử lý. Ông Bob Bauer, cố vấn cấp cao cho chiến 

dịch tranh cử của Biden, gọi các vụ kiện này từ phía Trump là sự „đánh lạc hướng‟ không có ích lợi 

gì và nói rằng chiến lược này được đưa ra nhằm làm suy yếu tính toàn vẹn của cuộc bầu cử. 

Những người ủng hộ ông Trump 

đối đầu những người ủng hộ ông 

Biden tại Trung tâm TCF Center 

ở Detroit, Michigan hôm 5/11 



“Nó nhằm để cho ban vận động của ông Trump cơ hội để tranh luận rằng đếm phiếu nên dừng lại. 

Nó sẽ không dừng lại,”ông nói với báo giới hôm 5/11. 

Tổng thống Trump: 'Họ đang đánh cắp cuộc bầu cử' 

“Đây là trường hợp mà họ đang tìm cách đánh cắp cuộc bầu cử, họ đang tìm cách gian lận bầu cử, 

và chúng tôi không thể để điều đó xảy ra,” ông Trump vừa có bài phát biểu từ phòng họp báo của 

Nhà Trắng vào tối thứ Năm ngày 5/11 nhưng không trưng ra bằng chứng. Ông cũng thề sẽ kiện lên 

Tòa án Tối cao. 

“Nếu đếm số phiếu bầu hợp pháp, thì tôi đã thắng dễ dàng. Còn nếu đếm số phiếu bất hợp pháp, bọn 

họ có thể tìm cách đánh cắp cuộc bầu cử từ tay chúng tôi, nếu đếm những lá phiếu đến muộn,” ông 

Trump cáo buộc. 

“Tôi đã dẫn trước gần 700.000 phiếu bầu ở Pennsylvania. Tôi đã dẫn trước ở Pennsylvania rất nhiều 

và nó thu hẹp dần, tôi nghĩ giờ họ nói tôi chỉ còn dẫn trước 90.000 phiếu, và các lá phiếu tiếp tục 

xuất hiện, xuất hiện và xuất hiện, ở đâu cũng thêm lá phiếu,” ông nói. “Các con số về phiếu bầu của 

chúng tôi bắt đầu bị thu hẹp một cách thần kỳ trong bí ẩn.” 

Đây là lần xuất hiện đầu tiên của ông Trump trong gần hai ngày sau bài phát biểu vào rạng sáng 

hôm 4/11 khi ông tuyên bố Đảng Dân chủ „gian lận‟ để giúp Biden giành chiến thắng. 

“Chúng tôi cho rằng sẽ có nhiều kiện tụng, bởi vì chúng tôi có quá nhiều bằng chứng, quá nhiều 

bằng chứng và có lẽ mọi việc sẽ được đưa đến tòa án cao nhất ở đất nước này,” ông nói. 

Dân biểu Cộng hòa Adam Kinzinger của tiểu bang Illinois gọi tuyên bố của ông Trump là „điên rồ‟. 

“Chúng ta muốn mọi lá phiếu đều phải được kiểm, vâng mọi lá phiếu hợp pháp (tất nhiên). Tuy 

nhiên, nếu anh có lo ngại hợp pháp về gian lận, hãy trưng ra bằng chứng và đưa ra tòa. Hãy dừng 

lan truyền thông tin sai lệch … Việc này đang trở nên điên rồ,” ông Kinzinger viết trên Twitter 

được New York Post dẫn lại. Theo New York Post, lãnh đạo phe Cộng hòa ở Thượng viện, ông 

Mitch McConnell hôm 4/11 phát biểu rằng „không có gì lạ khi ai đó tuyên bố họ thắng cử… tuyên 

bố thắng cử khác với kết thúc kiểm phiếu. Và những gì chúng ta sẽ thấy ở đây trong vài ngày tới, cả 

trong cuộc đua vào Thượng viện và cuộc đua tổng thống, là từng bang cuối cùng sẽ đi đến kết quả 

cuối cùng.‟ 

 

Nhân viên kiểm phiếu hạt Lehigh County, bang Pennsylvania, đang làm việc 

 



Quy trình kiểm phiếu ở Mỹ: ‘Khó lòng xảy ra sai sót’ 

Quá trình kiểm phiếu bầu cử ở Mỹ được thực hiện bài bản, chặt chẽ với sự giám sát của đại diện cả 

hai đảng nên khó lòng xảy ra gian lận, một Điều hợp viên Cử tri có tham gia công tác kiểm phiếu tại 

quận hạt lớn thứ ba của nước Mỹ, nói với VOA. 

Hoa Kỳ đang chứng kiến cuộc bầu cử Tổng thống hết sức sít sao giữa hai ứng viên là đương kim 

Tổng thống Donald Trump và cựu phó Tổng thống Joe Biden. Ở một số tiểu bang chiến trường, 

người chiến thắng đôi khi chỉ hơn có vài chục ngàn lá phiếu. 

Trong lúc tiến trình kiểm phiếu đang tiếp diễn với ứng cử viên Biden đang dẫn trước ứng cử viên 

Trump, trên mạng xã hội nhiều người lan truyền thông tin chưa xác nhận rằng „Đảng Dân chủ gian 

lận phiếu bầu‟, nhất là phiếu bầu qua thư. 

Chữ ký và mã vạch 

Trao đổi với VOA, bà Nguyễn Kim Du Hạ, Điều hợp viên Cử tri ở quận hạt Harris thuộc tiểu bang 

Texas, giải thích cách kiểm phiếu bằng thư như thế nào để đảm bảo đúng phiếu, đúng người và 

không có bất cứ lá phiếu gian dối nào có thể lọt vào được. 

Trước hết, nhân viên bầu cử sẽ kiểm tra chữ ký cử tri ký phía sau phong bì để xem có giống chữ ký 

của người đó khi đăng ký cử tri hay không. Một số tiểu bang khác còn kiểm tra thêm người này có 

đủ điều kiện bầu bằng thư không, hay có còn cư trú ở địa chỉ đã đăng ký không. 

Nếu chữ ký không giống thì nhân viên bầu cử sẽ phải liên lạc với cử tri đó để xác nhận chính họ là 

người đã ký tên và gửi lá phiếu đi. Còn nếu cử tri nào quên ký tên sau phong bì, người đó cũng sẽ 

được liên lạc để xác nhận rồi mới đếm lá phiếu đó. 

“Khi nào được xác nhận rồi thì lá phiếu đó mới được tính, bằng không thì nội trong 6 ngày phải hủy 

bỏ,” bà Du Hạ nói và giải thích rằng việc xác nhận này là để tránh trường hợp có người đánh cắp 

hay bầu giùm lá phiếu của cử tri khác. 

Để tránh phiếu giả, mỗi lá phiếu bằng thư được gửi đi đều có một mã vạch (barcode) khác nhau cho 

mỗi cử tri. Phiếu bầu bằng thư sau khi nhận được sẽ được đưa qua máy quét mã vạch để xác định lá 

phiếu đó là chính xác của cử tri đó mà cơ quan bầu cử đã gửi đi, theo lời giải thích của người điều 

phối cử tri này. Còn nếu mã vạch không chính xác thì lá phiếu đó sẽ bị hủy. 

Máy quét cũng làm công tác kiểm phiếu bằng cách đọc dò các ô lựa chọn đã được đánh dấu bằng 

mực xanh hay mực đen. Còn lá phiếu nào đánh dấu bằng mực đỏ sẽ bị máy scan thải ra một bên để 

con người xử lý. 

“Không thể có chuyện những lá phiếu không rõ nguồn gốc mà vẫn được kiểm được,” bà khẳng 

định. 

‘Không thể bầu hai lần’ 

Bà Du Hạ cũng cho biết là có khả năng một người có thể bầu hai lá phiếu nhưng công việc của nhân 

viên kiểm phiếu là phải kiểm tra để đảm bảo chỉ có một lá phiếu được tính cho mỗi cử tri. 

“Có những người đã bỏ phiếu bằng thư rồi, mà đến ngày bầu cử họ không yên tâm lá phiếu của họ 

đã đến nơi thì họ có thể ra phòng phiếu để đích thân bỏ phiếu. Khi đó nhân viên phòng phiếu sẽ cho 

họ biết là lá phiếu của họ đã được nhận hay chưa. Nếu lá phiếu đã được nhận mà họ vẫn muốn bầu 

nữa thì họ sẽ được đưa cho một lá phiếu tạm thời (provisional ballot),” bà cho biết. 

Tuy nhiên, trong vòng 10 ngày, những lá phiếu tạm thời này sẽ được dò với danh sách những người 

đã bỏ phiếu bằng thư. Nếu những lá phiếu bằng thư của họ đã được tính rồi thì lá phiếu tạm thời sẽ 

bị hủy bỏ, cũng theo bà Du Hạ. 



Còn trong trường hợp lá phiếu bằng thư của không được tính vì không hợp lệ hay sao đó thì khi đó 

lá phiếu tạm thời mới được tính. 

Theo luật của Texas thì phiếu bầu bằng thư trễ lắm là đến 7 giờ tối ngày 3/11, tức là ngày giờ đóng 

cửa phòng phiếu, theo dấu bưu điện và phải đến nơi trước 5 giờ chiều ngày 4 thì mới được tính. 

“Riêng những lá phiếu trong quân đội đồn trú ở nước ngoài hay cử tri Mỹ đang sinh sống và công 

tác ở nước ngoài thì luật pháp Mỹ cho phép thời gian đến 6 ngày sau ngày bầu cử để nhận những lá 

phiếu này,” bà nói thêm. 

Người mất vẫn có phiếu? 

Trước những đồn đoán người đã mất có thể vẫn nhận được phiếu bầu bằng thư, bà Du Hạ xác nhận 

có trường hợp đó vì người đó mất mà chưa có cập nhật với văn phòng cử tri thì họ vẫn được gửi 

phiếu bầu bằng thư về nhà. 

Tuy nhiên, khi lá phiếu đó gửi về thì việc kiểm tra chữ ký sẽ không thể để lọt lá phiếu giả từ người 

đã mất được, bà lý giải. 

“Cho dù con cái, người thân giả chữ ký của người mất có giống hệt đi nữa, thì chúng tôi còn một 

công đoạn nữa là đối chiếu với danh sách cử tri từ quận hạt và từ tiểu bang.” 

“Danh sách cử tri ghi danh từng địa phương được đưa lên tiểu bang để tiểu bang đảm bảo người đó 

chỉ có một, cư trú ở một địa điểm chứ không thể có tên hai lần ở hai nơi khác nhau,” bà nói thêm. 

Do công tác kiểm phiếu chặt chẽ như vậy, bà Du hạ phân tích, nên khó lòng xảy ra sai sót. “Chỉ có 

thể sai lệch vài chục hay vài trăm phiếu mà thôi,” bà nói và cho biết cho dù phải đếm phiếu lại cũng 

khó có khả năng sai lệch cả ngàn phiếu. 

‘Đủ hai Đảng giám sát’ 

Bà Du Hạ đơn cử trường hợp tại hạt Harris, bang Texas, rằng tất cả mọi quá trình kiểm phiếu đều 

diễn ra dưới sự giám sát chặt chẽ của đại diện hai Đảng Dân chủ và Cộng hòa. 

“Kiểm tra lá phiếu bầu bằng thư có đại diện của hai đảng kiểm tra cùng một lúc,” bà nói và lưu ý 

các nhân viên kiểm phiếu phải phi đảng phái. 

“Hai Đảng họ cử người nào đến chỗ kiểm phiếu thì chúng tôi buộc phải chấp nhận người đó mà 

không được thắc mắc gì hết,” bà nói thêm. Đại diện của hai đảng ở một điểm kiểm phiếu đều phải 

cân bằng, nếu phía Cộng hòa có ba người, thì phía Dân chủ cũng phải ba người – không hơn không 

kém. 

Trong trường hợp không có đủ đại diện hai đảng có mặt thì phải ngưng kiểm phiếu lại, chờ có đủ 

mới nối lại việc kiểm phiếu, bà nói thêm. 

Cuối cùng, đại diện hai đảng phải ký tên xác nhận thì kết quả mới được công nhận, cũng theo lời bà 

Du Hạ. 

 


