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Kiểm phiếu tại Quận Gwinnett ở Lawrenceville, gần Atlanta, Georgia, ngày 6/11/2020. 

Ba ngày sau khi người Mỹ đi bỏ phiếu bầu Tổng thống, ứng cử viên Dân chủ Joe Biden, lần đầu 

tiên, đã dẫn đầu tại Pennsylvania và Georgia. 

Để vào Tòa Bạch Ốc, ứng cử viên phải có được ít nhất 270 phiếu Cử tri đoàn. Đa số các mạng lưới 

truyền thông lớn loan tin ông Biden dẫn trước Tổng thống Cộng hòa Donald Trump với tỷ số là 

253-214 phiếu Cử tri đoàn tính đến 6/11. 

Kết quả tại Pennsylvania (20 phiếu cử tri đoàn), Georgia (16) North Carolina (15), Arizona (11) và 

Nevada (6) vẫn chưa chắc chắn, theo tổ chức Nghiên cứu Edison. 

Pensylvania 

Ông Biden hơn ông Trump 5.587 phiếu vào sáng 6/11. Với khoảng 95% phiếu đã đếm, ông Biden 

có được 49,4% phiếu so với ông Trump 49,3% phiếu, theo tổ chức Nghiên cứu Edison. 

Thắng 20 phiếu cử tri đoàn tại Pennsylvania sẽ giúp cựu phó Tổng thống có hơn 270 phiếu Cử tri 

đoàn cần thiết để đảm bảo chiếc ghế Tổng thống, theo hầu hết các mạng lưới truyền hình. 

Pennsylvania có thể chấp nhận phiếu gởi theo đường bưu điện ba ngày sau bầu cử nếu được đóng 

dấu bưu điện hạn chót là trong Ngày Bầu cử 3/11. 

Georgia 

Ông Biden hơn ông Trump 1.097 phiếu vào sáng 6/11, với 99% phiếu được báo cáo, theo tổ chức 

Nghiên cứu Edison. Ông Trump cần thắng cả hai tiểu bang Pennsylvania và Georgia để có thêm 

nhiệm kỳ thứ hai. 

https://www.voatiengviet.com/author/reuters/iikmt


Arizona 

Việc dẫn đầu của ông Biden thu hẹp lại sau khi có thêm 74.000 phiếu được ghi nhận từ quận 

Maricopa, bao gồm Phoenix đông dân. Trong số này ông Trump có được 42.276 phiếu và ông 

Biden 31.700 phiếu, giảm tỉ lệ dẫn đầu của ông Biden tại Arizona còn 50,1% so với ông Trump 

48%, với khoảng 90% phiếu đã đếm xong. 

Nevada 

Ông Biden hơn ông Trump 11.438 phiếu, hay 0,9%, với khoảng 11% phiếu còn lại chưa đếm. 

Bà Barbara Cegavke, người phụ trách bầu cử của tiểu bang Nevada nói khoảng 190.150 phiếu chưa 

đếm, với 123.544 phiếu gởi qua bưu điện hay từ các địa điểm đặt thùng phiếu. Bà cho hay 90% 

phiếu bầu đang được kiểm tại Quận Clark, quận lớn nhất tiểu bang. 

Tất cả phiếu nhận được một cách thích ứng sẽ được đếm trong vòng 9 ngày sau bầu cử, nhưng con 

số chính xác phiếu chưa đếm chưa biết được, bà Cegavske nói. 

Phần lớn phiếu chưa đếm là những phiếu gởi qua đường Bưu điện và những phiếu do những cử tri 

ghi danh tại các phòng phiếu ngay trong Ngày Bầu cử, bà nói. 

North Carolina 

Ông Trump dẫn trước 76.737 phiếu, hay 1,4% khi còn khoảng 5% số phiếu chưa đếm xong. 

Các giới chức tiểu bang nói kết quả đầy đủ phải đến tuần sau mới biết được. Tiểu bang cho phép 

phiếu gởi qua Bưu điện đóng dấu ngày 3/11 được đếm nếu nhận được trước ngày 12/11. 

 


