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Cử tri Mỹ sẽ quyết định vào ngày 3/11 liệu Donald Trump có được ở lại Nhà Trắng thêm 4 

năm nữa hay không. 

Vị tổng thống đảng Cộng hòa đang bị thách thức bởi ứng cử viên Joe Biden, đảng Dân chủ, người 

được biết đến nhiều nhất với tư cách là phó tổng thống của Barack Obama, nhưng đã tham gia chính 

trường Hoa Kỳ từ thập niên 1970. 

Ngày bầu cử lừng lững đến gần, và các công ty thăm dò ý kiến đang ráo riết tìm cách đánh giá tâm 

trạng của quốc gia, bằng cách hỏi cử tri xem họ thích ứng cử viên nào hơn. 

Chúng tôi theo dõi những cuộc thăm dò này, và cố gắng tìm ra những gì thăm dò ý kiến có thể và 

không thể cho chúng ta biết ai sẽ là người đắc cử. 

Kết quả thăm dò toàn quốc hiện giờ ra sao? 

Thăm dò quốc gia là một hướng dẫn tốt về mức độ được ủng hộ của một ứng cử viên trên toàn 

quốc, nhưng không nhất thiết là cách tốt để dự đoán kết quả cuộc bầu cử. 

Ví dụ, năm 2016, Hillary Clinton dẫn đầu trong các cuộc thăm dò toàn quốc và giành được hơn 

Donald Trump gần ba triệu phiếu bầu, nhưng bà vẫn thất cử - bởi vì Hoa Kỳ sử dụng hệ thống cử tri 

đoàn. Vì vậy việc giành được nhiều phiếu phổ thông nhất không phải lúc nào cũng giúp ứng cử viên 

thắng cử. 

Bỏ cảnh báo này qua một bên, trong gần như hầu hết năm nay, Joe Biden luôn dẫn trước Donald 

Trump trong các cuộc thăm dò quốc gia. Tỷ lệ ủng hộ của ông dao động quanh mức 50% trong 

những tuần gần đây, và có lần dẫn đầu Donald Trump đến 10 điểm, nhưng ông Trump đã hồi phục 

phần nào trong vài ngày qua. 

Ngược lại, vào năm 2016, các cuộc thăm dò không rõ ràng hơn nhiều và hai ứng cử viên Donald 

Trump chỉ cách nhau một vài phần trăm ở một số thời điểm khi ngày bầu cử gần đến. 

Những tiểu bang nào sẽ quyết định cuộc bầu cử? 

Như bà Clinton khám phá ra vào năm 2016, số phiếu ứng cử viên giành được ít quan trọng hơn việc 

giành những phiếu này ở đâu. 

 

https://www.realclearpolitics.com/epolls/2016/president/us/general_election_trump_vs_clinton-5491.html#polls


 

 

 

Hầu hết các tiểu bang gần như luôn luôn bỏ phiếu ủng hộ một đảng, có nghĩa là trên thực tế chỉ có 

một số tiểu bang mà cả hai ứng cử viên đều có cơ hội chiến thắng. Đây là những nơi diễn ra cuộc 

bầu cử quyết định ai thắng ai bại, và được biết đến như là những tiểu bang ''chiến địa''. 



Theo hệ thống cử tri đoàn mà Hoa Kỳ dùng để bầu tổng thống, mỗi tiểu bang được cấp một số 

phiếu cử tri dựa trên dân số. Tổng cộng nước Mỹ có 538 phiếu đại cử tri, vì vậy một ứng cử viên 

cần đạt được 270 phiếu để giành chiến thắng. 

Như bản đồ trên cho thấy, một số tiểu bang ''chiến địa'' có số phiếu đại cử tri đoàn hiều hơn những 

tiểu bang khác, vì vậy các ứng cử viên thường dành thời gian để vận động ở những nơi này nhiều 

hơn. 

Ai đang dẫn đầu ở các tiểu bang ''chiến địa''? 

Hiện tại, kết quả các cuộc thăm dò ở các tiểu bang ''chiến địa'' có vẻ tốt cho Joe Biden, nhưng còn 

khá lâu mới đến ngày đi bầu, và mọi thứ có thể thay đổi rất nhanh chóng, đặc biệt khi liên quan đến 

Donald Trump. 

Các cuộc thăm dò cho thấy ông Biden đang dẫn đầu lớn ở Michigan, Pennsylvania và Wisconsin - 

ba tiểu bang công nghiệp mà đối thủ Đảng Cộng hòa của ông giành được với tỷ số hơn bà Clinton 

chỉ dưới 1% trong năm 2016. 

 

 

Nhưng những tiểu bang chiến trường nơi ông Trump thắng lớn năm 2016 là nơi nhóm vận động 

tranh cử của ông lo lắng nhất. Tỷ lệ thắng của ông ở Iowa, Ohio và Texas ở vào khoảng từ 8-10% 



vào thời điểm đó, nhưng hiện tỷ lệ ủng hộ của Trump đang kề vai sát cánh với ông Biden trong cả 

tiểu bang kỳ bầu cử này. 

Kết quả thăm dò này có thể giúp giải thích tại sao ông Trump quyết định thay thế người quản lý 

chiến dịch tái tranh cử vào tháng Bảy, và các lời bình thường xuyên của ông về "các cuộc thăm dò 

giả". 

Tuy nhiên, thị trường cá cược chắc chắn vẫn chưa hoàn toàn bỏ rơi ông Trump trong lúc này. Tỷ 

lệ cược mới nhất cho Trump cơ hội thắng là một phần ba vào ngày 3/11. 

Covid có ảnh hưởng đến con số của Trump? 

Đại dịch virus corona là đề tài thống trị các tờ báo ở Mỹ kể từ đầu năm và phản ứng trước các hành 

động của Tổng thống Trump thì như được dự đoán, theo đường lối của đảng. 

Cách tiếp cận virus corona của Trump được ủng hộ đến đỉnh điểm vào giữa tháng Ba, sau khi ông 

tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia và cung cấp 50 tỷ đôla cho các bang để ngăn chặn sự lây lan 

của virus. Tại thời điểm này, 55% người Mỹ tán thành hành động của ông, theo dữ liệu từ Ipsos, 

công ty thăm dò ý kiến hàng đầu. 

Nhưng bất kỳ sự ủng hộ nào dành cho ông từ đảng Dân chủ đã biến mất sau đó, trong khi đảng 

Cộng hòa tiếp tục ủng hộ tổng thống của họ. 

 

 

Tuy nhiên, dữ liệu gần đây nhất cho thấy ngay cả những người ủng hộ Trump cũng bắt đầu đặt câu 

hỏi về phản ứng của ông khi các tiểu bang ở miền nam và miền tây của Mỹ phải đối phó với đợt 

bùng phát virus mới. Sự ủng hộ của đảng Cộng hòa đã giảm xuống còn 78% vào đầu tháng Bảy. 

Điều này có thể giải thích tại sao gần đây Trump ít lạc quan hơn về virus corona, cảnh báo rằng tình 

hình sẽ "tồi tệ hơn trước khi nó trở nên tốt hơn" 

https://www.oddschecker.com/us/insight/specials/politics/20200630-2020-us-presidential-election-odds-and-betting-trump-vs-biden
https://www.ipsos.com/en-us/views-trumps-handling-covid-all-time-low


Gần đây, ông Trump cũng đeo khẩu trang lần đầu tiên, và còn kêu gọi người Mỹ đeo khăn che mặt, 

nói rằng "khẩu trang sẽ có tác dụng" và đeo khẩu trang là thể hiện "lòng yêu nước". 

Một mô hình hàng đầu được soạn bởi các chuyên gia tại Đại học University of Washington dự đoán 

số người chết sẽ vượt qua 230.000 người vào ngày 1/11 - chỉ hai ngày trước cuộc bầu cử. 

Có thể tin vào kết quả thăm dò? 

Thật dễ dàng để bác bỏ kết quả các cuộc thăm dò và nói rằng thăm dò đã sai vào năm 2016, và đó là 

điều Tổng thống Trump thường xuyên làm. Nhưng điều này không hoàn toàn đúng. 

Hầu hết các cuộc thăm dò quốc gia năm 2016 đều cho thấy Hillary Clinton dẫn trước vài phần trăm, 

nhưng điều đó không có nghĩa là những cuộc thăm dò này sai, vì Hillary đã thực sự giành được 

nhiều hơn đối thủ ba triệu phiếu bầu. 

Nhưng những cơ quan thăm dò ý kiến đã có một số vấn đề năm 2016 - đặc biệt là không đại diện 

được cho những cử tri không có bằng đại học - có nghĩa là lợi thế của ông Trump ở một số tiểu 

bang ''chiến địa'' quan trọng đã không được phát hiện cho đến cuối cuộc đua. Hầu hết các cơ quan 

thăm dò ý kiến giờ đây đã điều chỉnh khiếm khuyết này. 

Nhưng năm nay thậm chí còn có nhiều bất ổn hơn bình thường do đại dịch virus corona và ảnh 

hưởng của nó đối với cả nền kinh tế lẫn cách mọi người sẽ bỏ phiếu vào tháng 11, vì vậy tất cả kết 

quả các cuộc thăm dò nên được xem với một chút hoài nghi, đặc biệt là vì hiện giờ còn đang cách 

xa ngày bầu cử. 

 

https://covid19.healthdata.org/united-states-of-america
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/05/04/qa-political-polls-and-the-2016-election/

