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Tường thuật trực tiếp 

1.  

Biden tự tin kết thúc bài phát biểu với thông điệp về sức mạnh 

Joe Biden kết thúc bài phát biểu sau khoảng bảy phút: "Chúa ban phước cho các bạn và cầu 

Chúa ban phước cho quân đội của chúng ta". 

Thông điệp này thể hiện sự tự tin rằng ông sẽ đắc cử tổng thống. 

Biden có lập trường hướng tới tương lai, mô tả các ưu tiên của mình. Ông nói, 74 triệu phiếu 

bầu cho ông và người đồng hành Kamala Harris sẽ trao cho họ nhiệm vụ giải quyết virus 

corona, nền kinh tế, biến đổi khí hậu và phân biệt chủng tộc có hệ thống. 

Ông kêu gọi người Mỹ nhìn xa hơn những chia rẽ đã diễn ra sâu sắc trong cuộc bầu cử này 

để hướng tới "một liên minh hoàn hảo hơn". 

Cuối cùng, ông thúc giục sự kiên nhẫn và tin tưởng vào hệ thống dân chủ. “Chúng ta đang 

chứng minh một lần nữa những gì chúng ta đã chứng minh trong 244 năm ở đất nước này - 

nền dân chủ hiệu quả,” ông nói. "Phiếu bầu của bạn sẽ được tính. Tôi không quan tâm mọi 

người cố gắng ngăn cản nó như thế nào." 

2.  

Chánh văn phòng Nhà Trắng dương tính với virus corona 

Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus 

corona, truyền thông Mỹ đưa tin. 

Việc này xảy ra một tháng sau khi Tổng thống Donald Trump được đưa đến bệnh viện do 

nhiễm Covid-19, sau đó hồi phục trong vài ngày. 

Hơn 236.000 người đã chết vì virus corona ở Mỹ kể từ khi đại dịch bắt đầu và 9,7 triệu 

người Mỹ đã bị nhiễm bệnh. 

3.  

Biden: 'Hãy bỏ sự giận dữ lại phía sau' 

"Căng thẳng tăng cao sau cuộc bầu cử khó khăn", Biden nói, thừa nhận sự chia rẽ sâu sắc 

trong nước trong bối cảnh hỗn loạn do virus corona, kinh tế gián đoạn và một chiến dịch đầy 

thách thức. 

Tuy nhiên, ông kêu gọi người Mỹ "bỏ lại sự tức giận và thù hận sau lưng chúng ta". 

"Chúng ta có những vấn đề nghiêm trọng, chúng ta không còn thời gian nữa để lãng phí 

trong chiến tranh đảng phái." 

"Chúng ta có thể là đối thủ, nhưng chúng ta không phải là kẻ thù." 

Ông Biden kêu gọi sự thống nhất và nói rằng ông sẽ điều hành đất nước vì mọi người Mỹ. 



Bài phát biểu của ông Trump không đề cập đến Donald Trump ngoại trừ nói rằng mình đang 

dẫn trước người đương nhiệm về số phiếu. 

 

4.  

Biden hứa sẽ hành động ngay lập tức đối với Covid-19 

Biden chuyển sang vấn đề Covid-19, khi Hoa Kỳ phải đối mặt với những đợt bùng phát 

không thuyên giảm trên khắp đất nước. 

Ông hứa sẽ hành động với vấn đề này vào ngày đầu tiên trong nhiệm kỳ tổng thống của 

mình, khi các ca nhiễm tăng lên. Số ca mắc hàng ngày đã vượt qua con số 100.000 trong 

ngày thứ ba liên tiếp - thiết lập một kỷ lục mới. 

5.  

Biden ăn mừng thành công 

Cựu phó tổng thống Biden nói rằng ông tin rằng mình sẽ giành được hơn 300 phiếu đại cử 

tri đoàn. 

Ông hy vọng Biden / Harris sẽ thắng Arizona và Georgia - hai bang theo truyền thống ủng 

hộ Đảng Cộng hòa - cho Đảng Dân chủ lần đầu tiên sau hơn hai thập kỷ. Và họ đã "xây 

dựng lại bức tường xanh" bằng cách giành lại các bang Trung Tây mà họ từng thua Trump 

vào năm 2016. 

"Chúng tôi sẽ giành chiến thắng với đa số cách biệt trong cuộc đua này, với cả đất nước phía 

sau chúng tôi," ông nói. 

Ông Biden nói rằng kết quả là là một nhiệm vụ rõ ràng cho nhiệm kỳ tổng thống của ông. 

6.  

Biden: "Chúng ta sẽ chiến thắng cuộc đua này" 

Trong bài phát biểu ngay lúc này, Joe Biden nói rằng ông sẽ giành chiến thắng trong cuộc 

đua này "với đa số rõ ràng, với cả quốc gia đứng sau chúng ta". 

Ông ngưng lại, như kiểu tuyên bố thắng lợi cuối cùng. 

"Chúng tôi đã nhận được hơn 74 triệu phiếu bầu, nhiều hơn bất kỳ lá phiếu tổng thống nào 

từng có trong lịch sử Hợp chủng quốc Hoa Kỳ." 

7.  

Điều gì đang xảy ra ở bang Pennsylvania? 

Mọi con mắt đều đổ dồn về Pennsylvania - bang có số phiếu đại cử tri lớn nhất so với các 

bang chưa công bố kết quả. 

Ông Joe Biden đang dẫn trước và nếu giành chiến thắng ở Pennsylvania, ông sẽ đảm bảo 

được con số 270 phiếu đại cử tri cần thiết để vào được Nhà Trắng. 

Cho đến nay, ông Biden đang dẫn trước Tổng thống Trump - với gần 20.000 phiếu phổ 

thông. 

Ông Biden cần một khoảng cách dẫn phiếu lớn hơn để tránh bị kiểm phiếu lại ở 

Pennsylvania. Và với hơn 100.000 lá phiếu qua bưu điện và một số lượng lớn các lá phiếu 

tạm thời vẫn đang được kiểm đếm, khoảng cách này có thể còn nhiều hơn, vì phần lớn các 

loại phiếu này cho đến nay đều là phiều ủng hộ Đảng Dân chủ. 



Ông Biden sẽ không tuyên bố chiến thắng như một số nguồn tin cho biết, mà ông đang có kế 

hoạch phát biểu với quốc gia tại bang Delaware, quê hương của ông. 

Một số phụ tá đã gợi ý rằng ông có thể tuyên bố chiến thắng nếu nhiều bang hơn được dự 

đoán ủng hộ ông, đẩy tỷ lệ phiếu thắng của ông vượt qua mức 270 phiếu đại cử tri đoàn cần 

thiết để giành chức tổng thống. 

Các nguồn tin nói với CBS News rằng ông Biden sẽ phát biểu bất kể thực tế là các hãng tin 

có thể không bổ sung thêm con số vào cuộc kiểm phiếu của ông ấy, do kiểm phiếu chậm hơn 

dự kiến. 

CBS dẫn lời một trợ lý của ông Biden nói rằng cựu phó tổng thống sẽ không tuyên bố chiến 

thắng, nhưng phát biểu về tình hình bầu cử. Ông Biden hiện đang dẫn trước Tổng thống 

Trump tại các bang chiến trường quan trọng để vào được Nhà Trắng, đó là: Pennsylvania, 

Nevada, Arizona và Georgia.pyright: Getty Images 

Ông Joe Biden sẽ không có phát biểu nào hiện tại để tuyên bố chiến thắng, theo một số 

nguồn tin gợi ý với truyền thông MỹImage caption: Ông Joe Biden sẽ không có phát biểu 

nào hiện tại để tuyên bố chiến thắng, theo một số nguồn tin gợi ý với truyền thông Mỹ 

8.  

Tổng thống Trump "tức giận" và "xem TV rất nhiều" 

Các nguồn tin thân cận với tổng thống nói với CBS News rằng Tổng thống Donald Trump 

đang rất tức giận và thất vọng khi có rất ít đồng minh ủng hộ ông trên truyền hình hoặc trên 

đường phố. 

Các nguồn tin nói rằng Tổng thống đã xem truyền hình rất nhiều, gọi điện và phân chia thời 

gian của ông hôm thứ Sáu (06/11) giữa Phòng Bầu dục và khu dinh thự. 

Trong khi chiến dịch vận động của ông Trump đang làm nổi bật cuộc chiến pháp lý của 

mình, thì nó lại không có chiến lược rõ ràng. 

Một số phụ tá nhận ra rằng tất cả những điều này lẽ ra phải được nghĩ tới từ nhiều tháng 

trước, nhưng không ai muốn nói chuyện này hay thảo luận với tổng thống. 

Đối với các bước kiện tụng tiếp theo, trừ khi có điều gì đó quan trọng được phát giác ở một 

bang lớn khác, tất cả đều tập trung về bang Pennsylvania. 

Nếu mức cách biệt đủ gần, một thách thức pháp lý thành công tại Tòa thượng thẩm có thể 

giúp ông Trump. 

Còn nếu tỷ lệ chiến thắng đủ lớn cho ông Biden, vụ kiện tại Pennsylvania nếu xảy ra sẽ 

không thành vấn đề gì. Đây là điều mà nhóm pháp lý của ông Trump được cho là đang tập 

trung nỗ lực vào lúc này. 

Tổng thống Donald Trump rời phòng họp báo ở Nhà Trắng sau khi phát biểu xong hôm 

05/11/2020Image caption: Tổng thống Donald Trump rời phòng họp báo ở Nhà Trắng sau 

khi phát biểu xong hôm 05/11/2020 

9.  

Giá trị biểu tượng của ngôi vị Tổng thống ở Mỹ "rất quan trọng" 

Nêu quan điểm riêng tại hội luận Bàn tròn thứ Năm (05/11/2020) của BBC News Tiếng Việt 

từ California, Tiến sỹ, Luật sư Nguyễn Hữu Liêm, đồng thời là một học giả về triết học, 

nhấn mạnh điều mà ông muốn bất cứ ai đắc cử trong cặp ứng viên đang tranh cử Trump hay 

Biden cần thể hiện như một kỳ vọng: 



"Biểu tượng ngôi vị Tổng thống ở Mỹ rất là quan trọng cho một số đông người và chính tôi 

cũng quan niệm như vậy. 

"Là vì định danh và chức vụ Tổng thống Mỹ không phải chỉ là vấn đề chính sách mà thôi, 

mà còn là một biểu tượng và giá trị dân chủ, mà trong đó, định chế đó thiết lập một đầu cầu 

và một vai trò lãnh đạo cho thế giới trên phương diện đạo đức về chính trị. 

"Nếu người Mỹ và đất nước Mỹ không còn uy tín để mà đại diện cho giá trị dân chủ, đa 

dạng và đa nguyên như hiện nay, mà nhất là vấn đề tôn trọng uy tín, danh dự của nhau, và 

nhất là trong hòa giải sự khác biệt, thì nước Mỹ sẽ đi vào những nguy khốn khác. 

"Tôi cũng mong rằng nếu ông Biden đắc cử, có vẻ như ông Biden đang thắng thế, thì ông 

Biden cũng nên cẩn trọng, đừng có đi về phía bên tả quá nhiều để làm cho khối bên hữu, 

khối mà ủng hộ ông Trump, càng ngày càng bị giống như là đặt ra khỏi lề của xã hội, thành 

ra tất cả những cái đó tạo ra những cái phân cực càng lớn hơn nữa. 

"Tôi nghĩ trong thời gian tới sẽ có thể có những cuộc biểu tình, sẽ có vài cuộc bạo động nhỏ, 

như là ở trên Portland, ở trên tiểu bang Oregon đang xảy ra hiện nay, hay là ở một vài nơi 

như là Pennsylvania hay là Arizona. Tôi nghĩ sẽ không có lắm 

"Cá nhân ông Biden hay ông Trump chẳng qua chỉ là những biến số về nhân cách của con 

người mà thôi, nhưng mà có một nguyên lý thông suốt trong nền chính trị của Mỹ, đó là giá 

trị của con người và giá trị của định chế đại diện cho một giá trị lớn hơn mà văn minh nhân 

loại đang hướng đến. 

"Thì tôi nghĩ là nước Mỹ dù dưới ông Trump hay ông Biden trong 4 năm tới đừng làm cho 

thế giới và nhất là những người như chúng ta thất vọng," Tiến sỹ, Luật sư Nguyễn Hữu 

Liêm nói với Bàn tròn của BBC. 

Cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ 2020 đang đi vào hồi kết đầy kịch tính trong lúc kết quả cuối 

cùng đang được chờ đợi công bố và xác nhậnImage caption: Cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ 

2020 đang đi vào hồi kết đầy kịch tính trong lúc kết quả cuối cùng đang được chờ đợi công 

bố và xác nhận 

10.  

Cựu trợ lý của Trump "đứng đầu cuộc chiến pháp lý" 

Khi ban vận động của ông Trump chuẩn bị đưa ra một loạt các thách thức pháp lý đối với 

kết quả bầu cử 2020, họ dự kiến sẽ chỉ định David Bossie, phó giám đốc chiến dịch tranh cử 

năm 2016 của tổng thống, dẫn đầu cuộc chiến, NBC và New York Times đưa tin. 

Bossie là một người dày dạn kinh nghiệm đấu tranh chính trị. Từ năm 2000, ông là chủ tịch 

của nhóm vận động hành lang Citizens United. 

Dưới sự giám sát của ông, nhóm bảo thủ đó đã bảo đảm một phán quyết mang tính bước 

ngoặt của Tòa án Tối cao cấp cho các tập đoàn quyền tự do ngôn luận như các cá nhân - và 

nói rằng quyền này có thể được thực hiện thông qua các khoản quyên góp chính trị. 

Có thông tin cho rằng nhóm cố vấn thân cận của tổng thống đang tìm kiếm ai đó để lãnh đạo 

cuộc thách thức pháp lý của họ. 

Nhóm nghiên cứu được cho là muốn một người như James Baker, một luật sư và là nhân vật 

cấp cao của Đảng Cộng hòa, người đã lãnh đạo ban vận động của ông George W Bush trong 

cuộc kiểm phiếu lại năm 2000 ở Florida. 

https://youtu.be/WCv0-RURGbw?t=3483


Bossie không phải là một luật sư - ông đã bỏ học đại học để bắt đầu làm chính trị - nhưng 

ông được cho là có tất cả các đặc điểm mà ban vận động và phe của Tổng thống Trump 

dường như đánh giá cao: thẳng thắn, ngoan cường và thính nhạy ra thông điệp. 

Ông từng có một cuộc tranh cãi ngắn vào năm ngoái với ban vận động của ông Trump vì 

một vụ bê bối tài trợ - nhưng, nếu các tin tức sau này được chứng minh là đúng - thì dường 

như ông sẽ quay trở lại. 

Ông David Bossie theo dõi bài phát biểu vận động của ông Donald Trump trong cuộc tranh 

cử lần trước tại Michigan, hô 07/11/2016Image caption: Ông David Bossie theo dõi bài phát 

biểu vận động của ông Donald Trump trong cuộc tranh cử lần trước tại Michigan, hô 

07/11/2016 

11.  

Mong đợi gì ở tổng thống đắc cử Mỹ năm 2020? 

Phát biểu tại hội luận Bàn tròn thứ Năm tuần này của BBC News Tiếng Việt, hôm 05/11 

về kỳ vọng gì từ Việt Nam với người đắc cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 và với 

nước Mỹ trong thời gian tới đây, khách mời của chương trình từ Hà Nội, Phó Giáo sư 

Nguyễn Hoàng Ánh nói: 

"Chúng tôi nghĩ là cũng mong Hoa Kỳ giữ được những giá trị như dân chủ và sẽ là thế lực 

đứng ra đảm bảo cho hoạt động dân chủ không bị gây quá nhiều khó khăn ở Việt Nam. 

"Là một người nghiên cứu về kinh tế, chúng tôi rất mong mỏi quan hệ kinh tế Việt - Mỹ sẽ 

tiếp tục phát triển. 

"Chúng ta biết hiện nay Mỹ là nền kinh tế đứng thứ nhất thế giới, nhưng đầu tư nước ngoài 

của Mỹ vào Việt Nam chỉ đứng thứ 11 và Mỹ cũng không phải là một đối tác thương mại 

lớn nhất. 

"Đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam năm 2020, một điều mà mọi người không để ý, 

bởi vì mọi người thường nghĩ Mỹ gây khó khăn cho Trung Quốc thì Trung Quốc yếu đi, 

nhưng mọi người không hề theo dõi được rằng trong thời gian Mỹ gây khó khăn với Trung 

Quốc, thì thương mại của Trung Quốc vào Việt Nam lại tăng lên và vị thế của Trung Quốc ở 

Việt Nam lại tăng lên. 

"Nói cách khác là sự phụ thuộc của Việt Nam vào Trung Quốc lại tăng lên nữa, cho nên điều 

mong mỏi của tôi là làm thế nào để cho Mỹ có thể phát triển một quan hệ thương mại lành 

mạnh với không chỉ Việt Nam mà với tất cả các nước trong khu vực..." 

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo gặp gỡ Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh trong 

chuyến công du gần nhất của ông Pompeo tới Việt Nam, tháng 10/2020Image caption: 

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo gặp gỡ Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh trong 

chuyến công du gần nhất của ông Pompeo tới Việt Nam, tháng 10/2020 

12.  

"Cần kiểm chứng thông tin qua báo chí truyền thông uy tín" 

Xuất hiện trong một chương trình hội luận Bàn Tròn Thứ Năm của BBC News Tiếng Việt 

tuần này (hôm 05/11), Tiến sỹ Vũ Tiến Hồng, chuyên gia báo chí, truyền thông đang giảng 

dạy tại Đại học Kansas, tiểu bang Kansas, Hoa Kỳ nói với BBC rằng thời gian gần đây xuất 

hiện khá nhiều thông tin thiếu chuẩn xác, thậm chí là "tin giả" trên mạng Internet, mạng xã 

hội, thậm chí một số hãng như Twitter đã phải dán nhãn cảnh báo về độ chân thực của các 

thông tin đó. 

https://youtu.be/WCv0-RURGbw?t=3278
https://youtu.be/WCv0-RURGbw?t=2550
https://youtu.be/WCv0-RURGbw?t=2550


Ông Vũ Tiến Hồng nói: 

"Twitter cũng đã dán nhãn cho các thông tin này là các cuộc kiểm phiếu chưa hề ngã ngũ, 

chưa có sự thông báo cuối cùng nào, cho nên kể cả những thông tin bên phe nào đấy... thông 

báo, thì đều cần phải có có sự kiểm chứng qua nhiều nguồn khác nhau và đặc biệt những 

hãng tin mà có uy tín như BBC hoặc là New York Times." 

Trụ sở của BBC tại trung tâm London, Anh quốcImage caption: Trụ sở của BBC tại trung 

tâm London, Anh quốc 

13.  

Tổng thống Trump cảnh báo đối thủ không tuyên bố chiến thắng 

Ông Joe Biden có thể phát biểu với cả nước trong một bài phát biểu vào giờ vàng ở cuối 

ngày thứ Sáu 06/11 theo giờ địa phương. Các nguồn tin cho rằng điều đó phụ thuộc vào 

cuộc đua có lợi cho ông vào thời điểm đó. 

Đương kim Tổng thống Donald Trump đã lên Twitter để cảnh báo người thách thức ông, đối 

thủ Biden, không tuyên bố chiến thắng. 

"Tôi cũng có thể đưa ra tuyên bố đó", ông Trump viết. 

Trên thực tế, Tổng thống Trump hiện đã hai lần phát biểu rằng ông đã chiến thắng cuộc bầu 

cử, mặc dù tất cả các phiếu bầu vẫn chưa được kiểm, và mặc dù những phiếu bầu đã đưa đối 

thủ Biden lấn lướt, dẫn trước và gợi ý có thể "đương nhiên" trở thành tổng thống Mỹ tiếp 

theo. 

Ban vận động của ông Trump được biết đã đưa ra một số thách thức pháp lý - thậm chí tìm 

cách ngăn chặn việc kiểm phiếu. 

Tổng thống Donald Trump tại một cuộc họp báo ở Nhà trắng hôm 05/11/2020Image 

caption: Tổng thống Donald Trump tại một cuộc họp báo ở Nhà trắng hôm 05/11/2020 

14.  

Quy trình bầu cử ở Georgia rất "chặt chẽ" 

Từ Georgia, Hoa Kỳ, ông Vũ Nguyễn Bảo Kỳ, một chính khách tiểu bang thuộc đảng Cộng 

hòa, người từng được biết tới khi từ chối bỏ lá phiếu đại cử tri mà ông được giao phó trên 

cương vị ở bang này, cho ông Trump trong cuộc bầu cử bốn năm trước, nói với BBC News 

Tiếng Việt về bầu cử tại Georgia: 

"Do có các tư cách và phận sự khác nhau trong đảng Cộng hòa ở tiểu bang và địa phương, 

tôi có được cơ hội để quan sát và hiểu biết về hệ thống bầu cử Mỹ nói chung và ở tiểu bang 

Georgia nói riêng. 

"Tại Georgia, tôi có thể nói rằng hệ thống và quy trình bầu cử diễn ra rất chặt chẽ từ đầu đến 

cuối, để hạn chế gian lận và sai sót 

"Tôi lấy ví dụ khi một thùng phiếu được kiểm, bao giờ và ngay từ đầu cũng có quan sát viên 

tham dự, trong đó có quan sát viên của cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ, mỗi bên có một 

người chẳng hạn. 

"Ngoài ra, người ta cũng có các hệ thống kiểm soát, quan sát vận hành song song, riêng biệt 

nhưng phối hợp, để đảm bảo giảm thiểu sai sót, nhầm lẫn và gian lận từ cả góc độ kỹ thuật 

lẫn nhân sự..." 



Ông Vũ Nguyễn Bảo Kỳ trong một lần xuất hiện trên kênh truyền hình CNN của Mỹ từ 

trướcImage caption: Ông Vũ Nguyễn Bảo Kỳ trong một lần xuất hiện trên kênh truyền hình 

CNN của Mỹ từ trước 

 

 

15.  

Liệu quân đội có thể "giải cứu" ông Trump ở bang Georgia? 

Thời hạn chót để các lá phiếu vắng mặt của quân đội được nhận qua thư ở Georgia là cuối 

ngày thứ Sáu (chỉ trong vài giờ nữa) và một số chuyên gia hiện đang tự hỏi liệu lá phiếu của 

các binh sĩ và thủy thủ Hoa Kỳ có thể làm thay đổi tình hình hay không. 

Ông Biden hiện đang dẫn trước ở Georgia với chỉ 1.603 phiếu bầu, theo dự đoán của BBC. 

Trong khi đó, các quan chức Georgia cho biết 8.890 phiếu bầu của quân đội vẫn còn sót lại. 

Nếu họ không đến sớm - và có dấu bưu điện là ngày 3 tháng 11 - thì họ sẽ không được tính. 

Các cử tri nhà binh có truyền thống nghiêng về đảng Cộng hòa, theo các cuộc thăm dò ý 

kiến. Nhưng các cuộc đụng độ của Tổng thống Trump với các nhà lãnh đạo quân sự của 

chính ông có thể đã làm thay đổi tình hình. 

Các cuộc tấn công của ông vào các cựu trợ lý và các tướng Jim Matthis và John Kelly, cũng 

như Thượng nghị sĩ John McCain, có thể khiến ông mất một số phiếu từ thành phần cử tri 

quân sự. 

Nhiều cử tri thuộc giới phụ nữ và sắc dân thiểu số cũng gia nhập quân ngũ trong những năm 

gần đây và họ được coi là ít có khả năng ủng hộ một ứng cử viên Đảng Cộng hòa. 

Dù bằng cách nào, các quan chức tiểu bang Georgia cho biết họ sẽ tổ chức một cuộc kiểm 

phiếu lại, do sự chênh lệch chặt chẽ giữa Biden và Trump. Một điều rõ ràng là ở giai đoạn 

này - Georgia sẽ vẫn là một tiểu bang trong trạng thái "chiến trường" tranh chấp giữa hai bên 

trong nhiều tuần tới. 

Phiếu bầu vắng mặt từ giới binh sỹ có thời hạn cuối được chấp nhận qua đường bưu điện là 

vào cuối ngày thứ Sáu tại bang GeorgiaImage caption: Phiếu bầu vắng mặt từ giới binh sỹ 

có thời hạn cuối được chấp nhận qua đường bưu điện là vào cuối ngày thứ Sáu tại bang 

Georgia 

16.  

Thị trưởng Philadelphia: 'người dân đã lên tiếng' 

Tin thêm từ Philadelphia, thành phố lớn nhất của tiểu bang Pennsylvania và nơi có dân số 

đông thứ sáu nước Mỹ, với thị trưởng thuộc đảng Dân chủ, Jim Kenney mới đưa ra bình 

luận vào thời điểm mọi con mắt đều đổ dồn về tiểu bang này, nơi mà cuộc kiểm phiếu cuối 

cùng có thể quyết định cuộc đua năm 2020. 

Trong bài phát biểu của mình, thị trưởng Philadelphia kêu gọi mọi người "bình tĩnh và tránh 

xung đột", đồng thời ca ngợi các cư dân đã giữ hòa bình. 

Ông Kenney nói: "Các phiếu bầu sẽ tiếp tục được tính cho đến khi mọi lá phiếu" được kiểm, 

vị thị trưởng đồng thời nói thêm rằng "một số người, bao gồm cả tổng thống", đã đưa ra 

"những tuyên bố vô căn cứ về gian lận" mà không có "một mảy may bằng chứng nào". 

"Những gì chúng tôi thấy ở Philadelphia là dân chủ, minh bạch và đơn giản. Hệ thống hoạt 

động, và người dân đã lên tiếng," ông nói. 



Thị trưởng Philadelphia Jim Kenney (phải, hàng đầu) trong lần xuất hiện trước bảo tàng 

Nghệ thuật của thành phố đầu tháng 6 năm ngoáiImage caption: Thị trưởng Philadelphia Jim 

Kenney (phải, hàng đầu) trong lần xuất hiện trước bảo tàng Nghệ thuật của thành phố đầu 

tháng 6 năm ngoái 

 

17.  

"Rõ ràng cử tri Mỹ muốn duy trì tam quyền phân lập" 

Ông Nguyễn Quang Duy, từ Melbourne, Úc 

"Mặc dù đảng Dân Chủ đã chi hằng trăm triệu Mỹ kim để quyết giành thêm ghế tại Thượng 

viện nhưng làn sóng xanh đã không xảy ra. 

Thượng nghị sĩ Mitch McConnell, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện và thượng nghị sĩ 

Lindsey Graham chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện đều tái đắc cử và đảng Cộng Hòa 

theo ước tính vẫn giữ được Thượng Viện. 

Như thế, trong vòng 2 năm tới ngay cả nếu ông Biden chính thức thắng cử, đảng Cộng Hòa 

sẽ ngăn chặn mọi thay đổi do đảng Dân Chủ đưa ra. 

Ở Hạ Viện, đảng Dân Chủ vẫn giữ đa số nhưng mất từ 5 đến 12 ghế, cách tả Dân Chủ Xã 

Hội đang vận động để truất phế bà Nancy Pelosi khỏi vai trò chủ tịch Hạ viện đưa người của 

họ lên. 

Nếu trong vòng 2 năm tới đảng Dân Chủ không giữ được ổn định Hạ Viện có thể sẽ mất vào 

tay đảng Cộng Hòa. 

Dựa trên kết quả sơ khởi này, không kể ai thắng cử tổng thống, rõ ràng cử tri Mỹ muốn duy 

trì tam quyền phân lập, muốn hành pháp và lập pháp kiểm soát lẫn nhau và giải quyết những 

tranh chấp chính trị ai là người thắng cử tổng thống lần này." 

Theo ông Nguyễn Quang Duy từ Úc, trong vòng 2 năm tới ngay cả nếu ông Biden chính 

thức thắng cử, đảng Cộng Hòa sẽ "ngăn chặn mọi thay đổi" do đảng Dân Chủ đưa raImage 

caption: Theo ông Nguyễn Quang Duy từ Úc, trong vòng 2 năm tới ngay cả nếu ông Biden 

chính thức thắng cử, đảng Cộng Hòa sẽ "ngăn chặn mọi thay đổi" do đảng Dân Chủ đưa ra 

18.  

Tổng thống Trump: 'Sẽ không bao giờ từ bỏ chiến đấu' 

Ban vận động tranh cử của Tổng thống Donald Trump đã đưa ra một tuyên bố, nói rằng 

"người dân Mỹ xứng đáng có được sự minh bạch đầy đủ trong tất cả các hoạt động kiểm 

phiếu và chứng nhận bầu cử". 

"Đây không còn là về bất kỳ cuộc bầu cử đơn lẻ nào. Đây là về tính toàn vẹn của toàn bộ 

quá trình bầu cử của chúng ta", tuyên bố viết. 

Tuyên bố cáo buộc các đảng viên Dân chủ chống lại "nguyên tắc cơ bản" rằng "tất cả các lá 

phiếu hợp pháp phải được đếm và tất cả các lá phiếu bất hợp pháp không được tính", và nói 

rằng ông Trump sẽ "theo đuổi quá trình này thông qua mọi khía cạnh của luật pháp". 

"Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ chiến đấu vì bạn và đất nước của chúng ta," tuyên bố kết luận. 

Ông Trump đã nhiều lần đề nghị kiểm phiếu qua bưu điện đến sau ngày bầu cử là "bất hợp 

pháp". Nhưng những lá phiếu gửi trễ qua bưu điện có thể được tính ở khoảng một nửa các 

bang của Hoa Kỳ - miễn là chúng được đóng dấu bưu điện trước ngày 3 tháng 11 (ngày bầu 

cử). 



Điều này bao gồm các bang quan trọng như Pennsylvania, Nevada và Bắc Carolina, nơi 

người chiến thắng vẫn chưa được dự đoán. Thời hạn để có thể đến trễ một lá phiếu qua bưu 

điện khác nhau giữa các tiểu bang. Tổng thống đã đưa ra nhiều cáo buộc được cho là không 

có cơ sở về gian lận bầu cử, những điều đã bị các quan chức bầu cử địa phương phủ nhận. 

Tổng thống Donald Trump trong một lần phát biểu trước công chúng hồi giữa tháng 

10/2020Image caption: Tổng thống Donald Trump trong một lần phát biểu trước công chúng 

hồi giữa tháng 10/2020 

19.  

Post update 

Neo niềm tin vào đâu? 

Trên FB cá nhân của mình, nhà báo Lê Ngọc Sơn từ CHLB Đức, bày tỏ quan điểm: 

"Bạn neo niềm tin cheo leo vào ngoại tại, mà quên rằng sức mạnh ở dưới chân mình! Một 

người xác định "America First" (Nước Mỹ là trên hết) thì sao bạn lại đặt lợi ích dân tộc bạn 

trên vai của anh ta? Nhìn về "dưới chân mình" bạn sẽ thấy: Trump hay Biden không giải 

quyết việc rừng bị chặt hàng loạt ở nước bạn, và dân nước bạn đang bì bõm trong lũ dữ. 

Trump hay Biden không trả hộ nợ công cao ngất ngưởng trên đầu mỗi người dân nước bạn. 

Trump hay Biden không làm cho không khí Hà Nội hay Sài Gòn sạch hơn." 

Cả ông Trump lẫn ông Biden đều không giúp "giải quyết" được gì cho Việt Nam trong các 

vấn đề như phá rừng, lụt lội, không khí ô nhiễm, hay nợ công cao, theo nhà báo Lê Ngọc 

Sơn từ CHLB ĐứcImage caption: Cả ông Trump lẫn ông Biden đều không giúp "giải quyết" 

được gì cho Việt Nam trong các vấn đề như phá rừng, lụt lội, không khí ô nhiễm, hay nợ 

công cao, theo nhà báo Lê Ngọc Sơn từ CHLB Đức 

20.  

Chiến lược gia đảng Cộng hòa nói gì về "cáo buộc gian lận"? 

Nhật báo Anh, the Guardian, dẫn lời chiến lược gia Karl Rove của đảng Cộng hòa, hôm thứ 

Tư nói rằng vụ "gian lận hàng loạt" mà ông Trump đang cáo buộc "sẽ không xảy ra" ở nước 

Mỹ. 

Ông Rove được dẫn lời nói: 

“Một số trò đùa cợt luôn tiếp diễn, và đã có "tin" được đưa nói về những người theo dõi 

cuộc thăm dò ở Philadelphia không được phép làm công việc của họ. 

“Nhưng việc đánh cắp hàng trăm nghìn phiếu bầu sẽ đòi hỏi một âm mưu ở quy mô của một 

bộ phim về James Bond. Điều đó sẽ không xảy ra. Hãy nhắc lại rằng: điều đó sẽ không xảy 

ra,” chiến lược gia của đảng Cộng hòa khẳng định. 

Ông Karl Rove là một cố vấn chính trị của đảng Cộng hòa Mỹ, đồng thời là một nhà vận 

động hành lang và cố vấn chính sách 

 


