
TCPV Mỹ không xử vụ kiện phiếu bầu khiếm diện tại 
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         t  Nov 16, 2020 cập nhật lần cuố  Nov 17, 2020 

WASHINGTON, DC (NV) – Tố  Cao Pháp    n Hoa Kỳ (TCP ) khôn  xử vụ đản  Cộn  Hòa 

k  n t ểu ban  Pennsylvan a t ếp tục nhận ph ếu bầu kh ếm d  n về sau   ày Bầu Cử  theo t n từ tạp 

chí US News & World Report. 

Tron  thôn  báo các vụ k  n sẽ đ ợc TCP  xem xét tron  th     an sắp tớ  côn  bố n ày Thứ Ha   

16 Thán  M    Một  khôn  có vụ đản  Cộn  Hòa k  n t ểu ban  Pennsylvan a nh  kể trên. 

 

Tòa nhà Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ. (Hình minh họa: KAREN BLEIER/AFP via Getty Images) 

Tr ớc   ày Bầu Cử  TCP  đã y án tòa d ớ   kh  Tòa Tố  Cao Pháp    n Pennsylvan a ra phán 

quyết cho phép t ểu ban  t ếp tục nhận nhữn  lá ph ếu bầu kh ếm d  n đến trễ ba n ày sau bầu cử 

m ễn là có dấu của b u đ  n  ử  đ  tr ớc hoặc tron  n ày 3 Thán  M    Một. 

Đản  Cộn  Hòa t ểu ban  này và ban tranh cử của Tổn  Thốn  Donald Trump t ếp tục nỗ lực đ a 

vụ k  n trở lạ  TCP  lần nữa vớ  hy vọn  tòa tá  cứu xét. 

Hy vọn  của đản  Cộn  Hòa và Tổn  Thốn  Trump dựa vào thế đa số các vị thẩm phán bảo thủ tạ  

TCP  khôn  man  lạ  kết quả mon  muốn. 

H  n nay  ban tranh cử của ôn  Trump đã nộp khoản  20 vụ k  n ở nhữn  t ểu ban  trọn  đ ểm  

nh n  có đến 13 vụ bị tòa bác hoặc phả  tự rút đơn k  n  đa số vì lý do khôn  có chứn  cớ thuyết 

phục. 

  ay từ đầu các cơ quan an n nh l ên ban  cũn  xác nhận khôn  có   an lận tron  bầu cử. 

Hơn một tuần sau n ày bầu cử  hôm Thứ  ăm  12 Thán  M    Một  Bộ  ộ  An xác nhận cuộc bầu 

cử năm nay là “an toàn nhất lịch sử Mỹ ” tuyên bố khôn  có bằn  chứn  bất kỳ h  thốn  bỏ ph ếu 

nào bị phá hoạ . 

Ôn  Ben Hovland  lãnh đạo Ủy Ban Trợ G úp Bầu Cử (EAC)  vốn cũn  có nh  m vụ thử n h  m và 

chứn  nhận các h  thốn  máy bỏ ph ếu. Ủy ban này hợp tác chặt chẽ vớ  các cơ quan khác của 

chính phủ l ên ban  để bảo v  bầu cử  nh  Cơ Quan An   nh Đ  n Toán và Hạ Tần  Cơ Sở (CISA). 
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Ôn  Hovland  n     đ ợc Tổn  Thốn  Trump đề cử hồ  năm n oá  và đ ợc Th ợn     n Mỹ dễ 

dàn  thôn  qua   ọ  cáo buộc của tổn  thốn  rằn  có hàn  tr  u ph ếu bầu cho ôn  “bị xóa đ ” là 

đ ều “quá lạ lùn .” 

“Tô  chỉ mon   ớc rằn  nếu đ a ra nhữn  cáo buộc nh  vậy thì cũn  phả  đ a đ ợc chứn  cớ rõ 

ràn . Đố  vớ  tô   nhữn  phát b ểu nh  vậy đán  lo n ạ  vì làm cho n     dân Mỹ mất t n t ởn  vào 

t ến trình bầu cử Dân Chủ ” ôn  Hovland nhận định t ến trình bầu cử d ễn ra hoàn toàn khác vớ  

nhữn   ì tổn  thốn  và các phụ tá của ôn  đ a ra. 

“Chún  ta thấy các phát b ểu mạnh mẽ trên Tw tter hay ở nơ  họp báo và chún  ta thấy nhữn  t n 

đồn nhảm và cũn  thấy các chứn  cớ nực c    đ ợc đ a ra tr ớc tòa. Hoàn toàn khôn  có l ên h   ì 

  ữa các l   tố cáo và chứn  cớ đ a ra ” ôn  Hovland cho hay. 

Phát b ểu của ôn  Hovland là sự phản bác mạnh mẽ nhất cho tớ  nay từ một   ớ  chức chính phủ 

Trump l ên quan đến nhữn   ì tổn  thốn  đan  cáo buộc. G ám Đốc Chr s Krebs  đồn  sự vớ  ôn  

Hovland ở cơ quan CISA  cũn  đan  có l   bác bỏ cáo buộc khôn  bằn  chứn  của ôn  

Trump. (MPL) [kn] 

 


