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Nhiều người Mỹ dự kiến sẽ bỏ phiếu bằng thư trong cuộc bầu cử này 

Hai mươi năm đã trôi qua kể từ khi người Mỹ thức dậy vào một buổi sáng mùa thu sau Ngày 

bầu cử mà không biết ai sẽ là người lãnh đạo đất nước kế tiếp. 

Phải mất thêm 36 ngày để giải quyết cuộc tranh giành giữa Al Gore và George W Bush trong khi 

đất nước nín thở. 

Triển vọng đó có thể xảy ra một lần nữa vào năm 2020. 

Tại sao? 

Số phiếu gửi qua bưu điện lớn chưa từng có 

Xếp hàng bỏ phiếu tại một điểm được chỉ định trong Ngày Bầu cử là cách phổ biến nhất mà cử tri 

Mỹ đi bỏ phiếu, nhưng trong những năm gần đây, bỏ phiếu qua thư đã trở nên phổ biến. 

Trong khi trước đây không hiếm các tiểu bang hạn chế việc bỏ phiếu qua đường bưu điện cho các 

trường hợp đặc biệt - chẳng hạn như quân nhân đang phục vụ ở nước ngoài - thì hiện nay, việc này 

được cho phép rộng rãi ở đa số các tiểu bang, cho dù người đi bầu là "cử tri vắng mặt" hay bất kỳ vì 

lý do gì khác. 

Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, đại dịch Covid-19 dự kiến sẽ khiến một số lượng lớn cử 

tri bỏ phiếu qua đường bưu điện. 

Dự đoán sẽ có khoảng 80 triệu lá phiếu gửi qua bưu điện - gấp đôi năm 2016 và nhiều hơn bất kỳ 

năm bầu cử nào khác. 

Tuy nhiên, mối quan tâm hiện giờ là việc chuyển phiếu bầu có thể bị trì hoãn và đặt ra câu hỏi liệu 

chúng có được tính hay không. Các tiểu bang có quyền tự trị rộng rãi trong việc xác định quy tắc 

bầu cử, bao gồm việc đặt thời hạn cho phiếu qua bưu điện có đủ điều kiện để được đếm không. 

Pennsylvania sẽ chỉ tính những phiếu nhận được trước 20:00 giờ địa phương vào ngày bầu cử, trong 

khi California nhận mọi phiếu bầu miễn là chúng được đóng dấu bưu điện vào ngày đó, ngay cả khi 

chúng đến muộn hơn vài tuần. 
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Đã có những lo ngại về việc liệu dịch vụ bưu chính có đủ khả năng xử lý phiếu bầu của cử tri hay 

không 

Một số địa phương đã buộc phải ban hành lệnh khẩn cấp để kéo dài hạn chót trong cuộc bầu cử sơ 

bộ năm 2020 do sự chậm trễ trong việc giao hàng của Bưu điện Mỹ, điều này có thể xảy ra một lần 

nữa vào tháng 11. 

Bỏ phiếu trực tiếp sẽ lâu hơn 

Các cuộc bầu cử sơ bộ năm 2020 cho cử tri thấy trước những vấn đề có thể xảy ra với việc bỏ phiếu 

trực tiếp vào Ngày bầu cử. Các tiểu bang từ New York đến Alaska đã phải vật lộn với việc điều 

hành phương pháp bỏ phiếu truyền thống và phổ biến nhất này. 

Năm nay, các vấn đề kéo dài như máy bỏ phiếu bị lỗi cộng thêm tình trạng thiếu công nhân và cử tri 

xếp hàng phải đợi lâu hơn bình thường do nhu cầu giãn cách xã hội. 

Điều này dẫn đến những thay đổi kéo dài quá trình đi bầu - Kentucky giảm mạnh số các địa điểm bỏ 

phiếu và phải ra lệnh cho các cuộc đếm phiếu phải kéo dài lâu hơn, trong bối cảnh bị cáo buộc rằng 

đại dịch đang được sử dụng như cách để đàn áp các phiếu bầu của người thiểu số. 

Alaska buộc cử tri ở một số khu vực phải sử dụng lá phiếu qua bưu điện vì không có địa điểm bỏ 

phiếu nào có thể mở cửa được và Georgia phải đối mặt với các vụ kiện về máy bỏ phiếu bị trục trặc. 
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Đại dịch có thể có nghĩa là chờ bỏ phiếu trực tiếp sẽ lâu hơn 



Sự vất vả của việc kiểm phiếu 

Hai yếu tố lớn đe dọa kéo dài thời gian kiểm phiếu, cả hai cùng đảm bảo một quá trình lâu hơn bình 

thường để có thể tuyên bố ai là người đắc cử: sự gia tăng mạnh mẽ của số phiếu bầu qua bưu điện 

và khả năng của những giám sát kỹ lưỡng bất thường - và có thể là cố tình trì hoãn. 

Mặc dù có sự khác biệt, quy trình đếm phiếu điển hình thường bắt đầu sau khi các trạm bỏ phiếu 

đóng cửa. Các lá phiếu trực tiếp được bảo mật và chuyển đến trung tâm chính quyền quận, nơi 

chúng được kiểm trước. Sau khi đếm xong phiếu bầu trực tiếp, các quan chức mới bắt đầu đếm các 

lá phiếu nhận được qua đường bưu điện. 

Việc kiểm phiếu qua bưu điện kéo dài lâu hơn vì mỗi phiếu bầu phải có chữ ký khớp với chữ ký 

riêng trên phiếu đã đăng ký. Với số lượng phiếu bầu dự kiến tăng gấp đôi, chỉ riêng quy trình đó sẽ 

kéo dài thêm thời gian cho việc kiểm phiếu. 

Hơn nữa, tính xác thực của lá phiếu có thể bị thách thức bởi những tình nguyện viên "theo dõi kiểm 

phiếu", những người nhìn qua vai của các quan chức khi họ xác minh tính hợp pháp của lá phiếu. 

Các lá phiếu bị phản đối bởi một người theo dõi kiểm phiếu được đặt sang một bên để kiểm tra lại 

trước khi được đếm hoặc bị loại bỏ. 
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Nhân viên bầu cử sẽ phải đếm phiếu bầu qua bưu điện 

Những người theo dõi kiểm phiếu là một phần hợp pháp của quy trình dân chủ, nhưng giới chuyên 

gia cảnh báo rằng các chiến dịch tranh cử có thể thao túng chức năng của họ để trì hoãn việc đếm 

phiếu. Chiến dịch tranh cử của Trump đang tuyển dụng "người theo dõi kiểm phiếu Trump", những 

người mà các nhà phê bình lo ngại sẽ thách thức các lá phiếu để loại bỏ chúng và trì hoãn việc kiểm 

phiếu. 

Nhiều thách thức pháp lý 

Tất cả những thay đổi và lộn xộn này có nghĩa là không thể tránh khỏi tranh chấp pháp lý. Hơn 190 

đơn kiện về bầu cử đã được nộp trên 43 tiểu bang trong năm 2020, khiếu nại về mọi thứ, từ yêu cầu 

nhận dạng với bỏ phiếu qua bưu điện ở Oklahoma đến tính hợp pháp của những thay đổi liên quan 

đến Covid, với ngày và thủ tục bỏ phiếu sơ bộ ở Wisconsin và Michigan. 

Khó ai có thể lường được những thách thức pháp lý có thể xuất hiện ngay trước ngày bầu cử làm trì 

hoãn các cuộc bỏ phiếu, hoặc ngay sau đó, khiến việc báo cáo kết quả cuối cùng bị trì hoãn. Nhưng 



năm 2020 sẽ trở thành cuộc bầu cử tranh tụng nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, theo Richard Hasen, một 

học giả pháp lý tại Đại học California Irvine. 

Nhưng tranh chấp về các quy tắc chắc chắn có thể gây ra hậu quả - trong cuộc bầu cử năm 2000, 

ông Gore ban đầu chấp nhận thất bại và sau đó đổi ý sau khi tin rằng tỷ lệ thua của ông ở Florida 

nên kích hoạt một cuộc kiểm phiếu lại. Cuối cùng phải có quyết định của Tối cao Pháp viện về tính 

hợp pháp của việc kiểm phiếu lại để giải quyết cuộc tranh cử. 

Hai bên có động cơ để trì hoãn chấp nhận kết quả 

Với sự tinh thần tranh đua dâng cao ở cả hai bên, Donald Trump và Joe Biden thậm chí sẽ quyết 

tâm hơn các ứng cử viên tổng thống khác để không vội thừa nhận thất bại. 

Đối với ông Biden, các đường nét của mô hình bỏ phiếu năm nay chỉ ra một lý do chiến lược để ông 

trì hoãn việc thừa nhận thất bại nếu ông bị thua trong số đếm phiếu trong đêm bầu cử. Các nghiên 

cứu chỉ ra rằng, trong những năm gần đây, phiếu bầu qua bưu điện thường được cử tri đảng Dân chủ 

sử dụng nhiều hơn đảng Cộng hòa. 

Trong khi trước đây, bỏ phiếu bằng thư phổ biến hơn trong giới cử tri lớn tuổi và những cử tri vắng 

mặt bỏ phiếu từ bên ngoài một tiểu bang nghiêng về đảng Cộng hòa, thì ngày nay xu hướng đó đã 

chuyển sang những người làm việc không thể nghỉ làm để có mặt tại các cuộc bỏ phiếu, và những 

người này nghiêng về đảng Dân chủ. 

Do đó, có lý do để tin rằng các phiếu bầu qua bưu điện được kiểm sau đó sẽ có lợi hơn cho ông 

Biden. 

Mặt khác, ông Trump có lý do chính trị để không chấp nhận thất bại, ngay cả khi kết quả phiếu đếm 

của đêm bầu cử cho thấy ông bị tụt lại phía sau. 

Trong nhiều tháng, tổng thống đã tuyên bố rằng các thế lực bất chính đang đe dọa "đánh cắp" cuộc 

bầu cử khỏi tay ông - bằng các phương pháp kiểm đếm thấp sự ủng hộ của ông hoặc kiểm đếm quá 

số phiếu bầu cho ông Biden. Một phần không nhỏ trong thông điệp chính trị của ông là về việc từ 

chối "giới tinh hoa ven biển", những người không đại diện cho vùng trung tâm Hoa Kỳ và vùng 

nông thôn miền Tây. 

Những người ủng hộ ông Trump chắc chắn sẽ phàn nàn rằng lá phiếu của họ không được tính nếu 

tổng thống thừa nhận thất bại, ngay cả khi ông bị thua ở các bang quan trọng như Florida và 

Pennsylvania trong đêm bầu cử. 

 


