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Donald Trump cho biết ông sẽ rời Nhà Trắng nếu Joe Biden chính thức được cử tri đoàn xác 

nhận là tổng thống Mỹ tiếp theo. 

Tổng thống từ chối chấp nhận thất bại trong cuộc bỏ phiếu ngày 3/11, và nói với các phóng viên 

hôm thứ Năm rằng sẽ rất "khó" để nhượng bộ. 

Ông cũng một lần nữa lặp lại những tuyên bố không có căn cứ về việc gian lận cử tri. 

Ông Biden dẫn trước ông Trump với 306 phiếu so với 232 phiếu theo hệ thống cử tri đoàn được sử 

dụng để chọn tổng thống Hoa Kỳ. 

Số phiếu đại cử tri mà ông Biden giành được nhiều hơn nhiều so với con số 270 cần thiết để chiến 

thắng. Ông Biden cũng dẫn đầu số phiếu phổ thông với hơn sáu triệu phiếu. 

Các đại cử tri sẽ nhóm họp vào tháng tới để chính thức hóa cuộc bỏ phiếu. Ông Joe Biden sẽ tuyên 

thệ nhậm chức tổng thống vào ngày 20/1. 

Tổng thống Trump và những người ủng hộ ông đã đưa ra một số thách thức pháp lý trong cuộc bầu 

cử, nhưng hầu hết đã bị bác bỏ. 

Đầu tuần này, ông Trump cuối cùng đã đồng ý cho phép bắt đầu quá trình chuyển giao chính thức 

cho đội ngũ của Tổng thống đắc cử Biden, sau nhiều tuần không đảm bảo điều này. 

Quyết định này có nghĩa là ông Biden có thể nhận được biên bản các cuộc họp giao ban an ninh mật 

và tiếp cận các quan chức chính phủ chủ chốt và hàng triệu đô la tiền quỹ khi ông chuẩn bị tiếp 

quản chính quyền vào ngày 20/1. 

Trump nói gì? 

Được hỏi vào thứ Năm liệu ông có chấp nhận rời Nhà Trắng nếu ông thua trong cuộc bỏ phiếu đại 

cử tri vào ngày 14/12 hay không, ông Trump trả lời: "Chắc chắn tôi sẽ, chắc chắn tôi sẽ và bạn biết 

điều đó." 

Tuy nhiên, ông tiếp tục nói rằng "nếu họ [bầu Joe Biden], họ đã mắc sai lầm", đồng thời nói thêm: 

"Đây sẽ là một điều rất khó để chấp nhận." 

Ông cũng đưa ra nhiều tuyên bố hơn về "gian lận hàng loạt" trong cuộc bầu cử mà không đưa ra bất 

kỳ bằng chứng nào. 

Theo hệ thống bầu cử của Mỹ, cử tri không trực tiếp chọn tổng thống kế tiếp. 

Thay vào đó, họ bỏ phiếu cho 538 quan chức, những người được phân bổ cho các bang của Mỹ dựa 

trên quy mô dân số mỗi bang. 

Các đại cử tri hầu như luôn bỏ phiếu cho ứng cử viên giành được nhiều phiếu bầu nhất ở tiểu bang 

của họ, và mặc dù một số người có thể bỏ qua lựa chọn của cử tri, nhưng kết quả không được thay 

đổi theo cách này. 

 


