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Các bang chứng nhận kết quả bầu cử: Ông Biden 306 phiếu đại cử tri, ông Trump 232 

Ông Joe Biden đang trên đường trở thành tổng thống vào ngày 20/1/2021. Bộ máy của chính quyền 

và nền dân chủ đang vững bước tiến tới điểm đích ấy, bất chấp những nỗ lực của ông Trump nhằm 

làm suy yếu ý chí của cử tri. 

Hôm thứ Tư 9/12, ông Trump đăng một loạt ý kiến trên Twitter, yêu cầu "LẬT NGƯỢC" kết quả 

bầu cử, với lập luận chỉ có thể là cuộc bầu cử đã bị "DÀN XẾP" ông mới bị thua. 

Ông cố biện minh cho trường hợp của mình bằng cách nói rằng các chuyên gia cá cược, hay “nhà 

cái”, vào đêm bầu cử đã nghiêng nhiều về phía ông tái đắc cử, cứ như thể là chuyện đặt cược của 

một con bạc là yếu tố rất quan trọng. Nhưng chuyện đó không có giá trị gì. 

Những người Mỹ nào không muốn bận tâm vào những nỗ lực của ông Trump đả phá cuộc bầu cử có 

thể tham khảo ý kiến của một trong số các thẩm phán đã bác bỏ các khiếu nại của ông Trump và 

phe của ông ấy cho rằng có gian lận trong việc bỏ phiếu hoặc kiểm phiếu. 

“Con tàu này đã ra khơi”, Thẩm phán Liên bang Hoa Kỳ Linda Parker phát biểu khi bác bỏ một đơn 

kiện chống lại chiến thắng của ông Biden ở Michigan trong tuần này. 

Con tàu không những đã ra khơi mà còn cập cảng an toàn và thả neo. 

Chiến thắng của ông Biden về cơ bản đã được chốt lại hôm thứ Ba 8/12, đó là thời điểm được gọi 

nôm na là “bến cảng an toàn”. Theo luật liên bang, đó là lúc các bang phải hoàn thành việc chứng 

nhận kết quả và giải quyết xong các tranh chấp pháp lý. Việc này đóng vai trò là hợp đồng bảo hiểm 

nhằm chống việc Quốc hội cố thao túng số phiếu đại cử tri sẽ được bỏ vào tuần tới và được gửi tới 

Điện Capitol để kiểm phiếu vào ngày 6/1/2021. 

https://www.voatiengviet.com/author/ap/jy__r


Các bước này - gồm thời hạn 8/12, việc triệu tập Cử tri đoàn ở thủ phủ các bang, việc kiểm phiếu 

đại cử tri ở Quốc hội vào đầu tháng 1 - là những công đoạn mang tính thủ tục, thường không được 

công chúng quan tâm. Nhưng những việc đó được chú ý đến nhiều hơn khi ông Trump bắt đầu sục 

sạo mọi ngõ ngách hòng tiếp tục nắm quyền. 

Nhưng cuộc bầu cử đã kết thúc được nhiều tuần rồi. Đây là các lý do vì sao như vậy: 

—Ông Biden giành được đa số phiếu đại cử tri có tính quyết định ở các tiểu bang đã chứng nhận kết 

quả ở đó. 

—Đảng Dân chủ chắc chắn đem lại kết quả chung cuộc với số phiếu đại cử tri là 306. Đây là con số 

mà ông Trump gọi là “chiến thắng long trời lở đất” khi ông giành thắng lợi tương tự vào năm 2016. 

—Không có gian lận mang tính hệ thống, thậm chí là không có các lỗi do quy trình làm việc trong 

một cuộc bầu cử mà các giám sát viên cấp bang và các tòa án nhiều lần xác định là đã được tiến 

hành một cách công bằng. Hơn thế nữa, cuộc bầu cử diễn ra cực kỳ hiệu quả vì nó được tổ chức 

giữa lúc có đại dịch chết chóc. 

—Những nỗ lực của ông Trump nhằm lôi kéo các quan chức đảng Cộng hòa ở Georgia và Michigan 

nhằm ngăn chặn chiến thắng của ông Biden ở hai bang đó đã không thành công. 

—Các lập luận pháp lý của ông Trump muốn lật ngược kết quả đã bị các thẩm phán trên toàn nước 

Mỹ bác bỏ; họ bao gồm cả một số người do ông bổ nhiệm và hy vọng sẽ đứng về phía ông. 

Tính chung, chiến dịch của ông Trump hoặc của các đồng minh đã chứng kiến hơn 35 vụ kiện của 

họ ra tòa bị thất bại. Ông Trump thắng một vụ về thời hạn chứng minh danh tính liên quan đến một 

lượng phiếu bầu vắng mặt và các lá phiếu gửi qua đường bưu điện ở Pennsylvania, và vụ đó không 

thay đổi kết quả. 

Tuần này, Tối cao Pháp viên gạt sang bên một nỗ lực nhằm lật ngược kết quả chứng nhận của bang 

Pennsylvania cho chiến thắng của ông Biden. Ông Trump giờ đây nói rằng ban vận động bầu cử của 

ông sẽ tham gia một vụ kiện tại Tối cao Pháp viện do tổng chưởng lý Texas đứng đầu, ông này cũng 

đâm đơn kiện dựa trên những cáo buộc sai trái và không có cơ sở đã từng bị bác tại các tòa án khác. 

— Ngay cả khi ông Trump phản đối việc ông Biden chọn lựa nhân sự cho nội các mới và các nhân 

sự cấp cao khác, chính quyền của ông Trump vẫn đang làm việc với chính quyền sắp tới của ông 

Biden về việc chuyển giao. Các nhà lập pháp đảng Cộng hòa cũng đang điều chỉnh để thích nghi với 

việc chuyển giao quyền lực, cho dù phần lớn số họ vẫn chưa chịu công khai công nhận chiến thắng 

của ông Biden. 

 


