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Tường thuật trực tiếp 

1. Đăng ở 21:4221:42 

'Cử tri là người thua cuộc' 

Phân tích của Laura Trevelyan, BBC World News, người dẫn chương trình Mỹ, Cleveland, 

Ohio 

Đó là một đêm hỗn loạn, khó hiểu và hiếu chiến. 

Đối với những cử tri chưa quyết định, nay đang tìm kiếm sự rõ ràng, thì có rất ít thứ đó ở 

Cleveland. 

Lớn tiếng và nói át là điểm nổi bật của cuộc tranh luận này. Tổng thống Trump phớt lờ các 

quy tắc và tấn công người thách thức của mình, trong khi Joe Biden xúc phạm đối thủ của 

mình ngay lập tức. 

Tổng thống cần phải thay đổi cách thức của cuộc đua này - và trong khi các cử tri trung 

thành với Trump sẽ yêu thích cách tiếp cận không rào cản của ông, vẫn còn phải xem liệu 

những cử tri lớn tuổi và phụ nữ có trình độ đại học đã bỏ Trump có quay trở lại hay không 

sau khi tối nay. 

Các đảng viên Dân chủ lo lắng, sợ người đàn ông của họ có thể mắc lỗi khi tranh luận và có 

vẻ không nắm được tình hình, nay sẽ yên tâm phần nào. 

Các cuộc thảo luận về chính sách hầu như luôn chuyển thành những cuộc cãi cọ - người thua 

cuộc là các cử tri đang tìm kiếm một trình độ tranh luận cao hơn. 

2. Đăng ở 21:1621:16 

'Kẻ thua cuộc là chúng ta, người dân nước Mỹ' 

Chúng tôi khép lại buổi tối hôm nay bằng cách hỏi những cử tri có mặt xem ai là người 

thắng cuộc tranh luận - Trump hay Biden. Đây là những gì họ nói. 

Keirsten, cử tri chưa quyết địnhImage caption: Keirsten, cử tri chưa quyết định 

Keirsten, cử tri chưa quyết định: "Tôi chắc chắn nghĩ rằng Biden đã thắng trong cuộc tranh 

luận, nhưng tôi không nghĩ điều đó khó thực hiện vì không có nhiều thứ mà tôi mong đợi từ 

Donald Trump. Vào cuối ngày, người thua cuộc thực sự là chúng tôi, người dân Mỹ. Rất 

nhiều người đã dự báo sự thể sẽ diễn ra theo cách mà nó đã diễn ra. " 

Brian, cử tri chưa quyết địnhImage caption: Brian, cử tri chưa quyết định 

Brian, cử tri chưa quyết định: "Tôi không gọi bất kỳ ai là người chiến thắng. Người ta từng 

dự báo cuộc tranh luận sẽ hỗn loạn, [và] nó thực sự đã hỗn loạn. Trump kiểm soát thông 

điệp bằng cách ngắt lời, nói và kiểm soát nhiều hơn. Biden chịu đựng điều đó tốt hơn tôi 

nghĩ. Ông ấy hơi nóng một vài lần nhưng tôi không thấy bất kỳ sự lỡ lời thái quá nào. Tôi 

nghĩ Biden đã có một vài khoảnh khắc tốt khi ông ấy nhìn thẳng vào ống kính và hướng 

thông điệp của mình đến công chúng. Tôi cho rằng cả hai bên sẽ nói rằng họ thắng, nhưng 

điều đó cũng giống so sánh táo với cam." 

Ariel, cử tri ủng hộ TrumpImage caption: Ariel, cử tri ủng hộ Trump 



Ariel, cử tri ủng hộ Trump: "Tôi nghĩ không ai thắng trong cuộc tranh luận. Tôi thực sự hiểu 

rằng Trump không phải là một chính trị gia lão luyện. Ông ấy thể hiện tốt nhất là khi nói về 

các chính sách của mình, những gì ông ấy đã làm và những gì ông ấy sẽ làm. Nhưng có vài 

lần Biden nói điều gì đó và ông ấy cố phản pháo lại." 

Josh, cử tri ủng hộ BidenImage caption: Josh, cử tri ủng hộ Biden 

Josh, cử tri ủng hộ Biden: "Biden xuất hiện quá đỉnh. Ông ấy đưa ra một thông điệp mạnh 

mẽ và tôi không đủ ngôn từ để nói việc ông ấy nhìn vào máy quay quan trọng đến mức nào. 

Trump không tôn trọng Chris Wallace. Chúng ta đã biết ông ấy thường thiếu tôn trọng người 

khác nhưng bây giờ tất cả nước Mỹ đều thấy ông ấy không tôn trọng Chris Wallace." 

3. Đăng ở 21:1421:14 

Biden nhún vai, Trump phớt lờ người điều phối 

Chúng tôi vẫn đang phân tích cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên. Nhưng đây là một chút 

chi tiết về cách sự kiện kết thúc ở Cleveland: 

Các phóng viên từ bên trong địa điểm tranh luận nói rằng Joe Biden đã nhún vai với vợ 

mình, Tiến sĩ Jill Biden, khi họ gặp nhau sau sự kiện, với ánh mắt nói lên điều mà nhiều 

người trong chúng tôi cảm thấy: "Quá đủ rồi". 

Trước khi rời đi - quay lại một ngôi nhà ngoại ô bên ngoài Cleveland, nơi ông sẽ nghỉ qua 

đêm - cựu phó tổng thống đã nói điều gì đó với người điều phối Chris Wallace. Trump thì 

không. 

Và một khi đèn bật sáng, một khán giả hét lên "Tôi yêu Trump". 

Trong suốt thời gian của đêm tranh luận, hầu như tất cả các khách đều đeo khẩu trang. Các 

trường hợp ngoại lệ: Các thành viên trong gia đình Trump, bao gồm cả con trai của tổng 

thống, ông Donald Trump Jr. 

4. Đăng ở 21:0121:01 

'Họ đã làm nhiều cử tri thất vọng hơn là tiếp thêm năng lượng' 

Ron Christie là một chiến lược gia chính trị của Đảng Cộng hòa, người cũng từng là thành 

viên trong ban tham mưu của cựu Phó Tổng thống Dick Cheney. 

Ông nói với BBC News rằng cả hai ứng viên nên đặt ra tầm nhìn rõ ràng và lịch sự hơn. 

"Trong thời điểm khó khăn này, người dân Mỹ đang tìm kiếm sự văn minh hơn một chút từ 

các quan chức được bầu hoặc sắp được bầu của họ." 

Cả hai ứng viên đều cần phải "lùi một bước, trở về nhà và suy ngẫm", ông nói. 

Ông nói: “Họ đã gây bất lợi cho người dân Mỹ.'' 

"Tối nay, họ có thể đã làm nhiều cử tri thất vọng hơn là truyền thêm năng lượng cho mọi 

người." 

5. Đăng ở 20:5620:56 

Đó là một phòng quay ảo năm nay 

Các chính trị gia bắt đầu phản ứng... 

Khi chúng ta sàng lọc phản ứng từ cuộc tranh luận đầu tiên sôi nổi đó, dưới đây là cái nhìn 

của các đảng viên Dân chủ và Cộng hòa. 

Lãnh đạo đảng Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer tập trung vào đại dịch và biến đổi 

khí hậu trong những lời chỉ trích của ông đối với Trump, trong khi Thượng nghị sĩ Amy 



Klobuchar (bạn có thể nhớ lại cuộc tranh cử tổng thống của bà hồi đầu mùa này) chỉ trích 

việc Trump không lên án chủ thuyết da trắng thượng đẳng. 

Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Rand Paul, trong khi đó, cáo buộc Biden và đảng của ông 

muốn đóng cửa nước Mỹ để đối phó với đại dịch. Nhà bình luận bảo thủ Candace Owens đã 

có quan điểm hoài nghi trong suốt buổi tối. 

6. Đăng ở 20:3620:36 

Thăm dò ý kiến: Biden (chớm) thắng. Nước Mỹ thua 

Một cuộc thăm dò người xem nhanh của CBS News, đối tác của BBC News tại Hoa Kỳ, cho 

thấy Joe Biden là người chiến thắng trong cuộc tranh luận 90 phút lộn xộn đầu tiên giữa hai 

ứng cử viên. 

Trong số những người được thăm dò ý kiến, 48% nói rằng Biden đã giành chiến thắng, trong 

khi 41% nói rằng Trump thắng và 10% nói hai bên hòa. 

Các nhà bình luận nói rằng sau một đêm tồi tệ, kẻ thua cuộc thực sự chính là nước Mỹ - và 

cuộc thăm dò dường như cũng nói lên điều này. 

Cuộc tranh luận tối nay khiến 69% cử tri cảm thấy bức xúc, và 19% cảm thấy bi quan. Một 

lưu ý tích cực hơn: 31% được giải trí và 17% nói rằng họ nắm được tin tức. 

7. Đăng ở 20:3420:34 

Bỏ phiếu qua bưu điện có dẫn đến gian lận không? 

Kiểm chứng của Reality Check 

Trump nói sự gia tăng số phiếu bầu qua bưu điện sẽ gây ra "gian lận như bạn chưa từng 

thấy". 

Do hậu quả của đại dịch virus corona, nhiều cử tri Hoa Kỳ dự kiến sẽ sử dụng hình thức bỏ 

phiếu qua bưu điện cho cuộc bầu cử tổng thống năm nay. Tổng thống đã nhiều lần cảnh báo 

rằng điều này sẽ dẫn đến tình trạng gian lận trên diện rộng. Đã có những trường hợp gian lận 

cá biệt bao gồm các ví dụ gần đây ở North Carolina và New Jersey. 

Trong tháng 9, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã đưa ra một tuyên bố về một sự cố ở Pennsylvania, 

trong đó "chín lá phiếu quân sự đã bị loại bỏ" và bảy trong số đó "bỏ cho ứng cử viên tổng 

thống Donald Trump". 

Nhưng nhiều nghiên cứu đã không tìm thấy bằng chứng về gian lận lớn, phổ biến. Tỷ lệ gian 

lận bỏ phiếu nói chung ở Mỹ là từ 0,00004% đến 0,0009%, theo một nghiên cứu năm 2017 

của Trung tâm Tư pháp Brennan. 

8. Đăng ở 20:2720:27 

Nhà phân tích thuộc đảng Dân chủ: 'Một trận đấu vật' 

Nhà phân tích chính trị dân chủ Mary Anne Marsh đưa ra quan điểm của mình về cuộc tranh 

luận với BBC News, rằng: 

"Đã có một cuộc tranh luận, và một trận đấu vật!" 

Rốt cục thì có ý nghĩa gì khi có thêm hai cuộc tranh luận tổng thống nữa nếu chúng diễn ra 

theo hình thức hỗn loạn, hỗn chiến này? 

Một số người đề xuất rằng chỉ cần tắt mic của hai ứng viên nếu họ không thể ngừng nói át 

lời nhau. 



Marsh nói rằng điều đó sẽ góp phần vào câu chuyện về sự thiếu tin tưởng của tổng thống 

Trump: 

"Nếu bạn cắt mic của ông ấy, ông ta sẽ nói rằng ông ta đang bị bịt miệng và đang bị lừa." 

Bà nói thêm rằng bà quan tâm đến việc có bao nhiêu cử tri đã bỏ cuộc và tắt tivi trong nửa 

giờ đầu tiên của cuộc tranh luận. 

9. Đăng ở 20:2420:24 

'Việc này sẽ không kết thúc tốt đẹp' - Than ôi! 

Phân tích của Anthony Zurcher, BBC Bắc Mỹ 

Phần cuối của cuộc tranh luận là về an ninh bầu cử và những lo ngại - được trình bày bởi cả 

cánh tả và cánh hữu - rằng cuộc bầu cử sẽ không tự do và công bằng. 

Khi nói đến chi tiết của cuộc tranh luận - nếu bạn có thể gọi đó là cuộc tranh luận - chúng 

chủ yếu xoay quanh việc Trump chia sẻ một loạt các giai thoại cho thấy việc bỏ phiếu bằng 

thư đầy rẫy tham nhũng và bất tài. 

“Việc này sẽ không kết thúc tốt đẹp,” Trump nói tại một thời điểm - một quan điểm mà 

nhiều người Mỹ ở cả hai phía sẽ đồng ý, mặc dù vì những lý do khác nhau. 

Về phần mình, Biden cố gắng chiếm ưu thế. 

Ông Biden kêu gọi kiểm đếm tất cả các lá phiếu và hứa sẽ tôn trọng kết quả của cuộc bầu cử 

khi người chiến thắng được quyết định. Có vẻ như ông Biden còn một vài điểm nữa để kết 

luận, nhưng Trump lại ngắt lời và sau đó Wallace thông báo cuộc tranh luận kết thúc. 

Đó là một kết thúc đột ngột cho một buổi tối hỗn loạn khó có thể gọi là một cuộc tranh luận 

theo bất kỳ nghĩa truyền thống nào của từ này. 

Những cuộc tranh luận tổng thống này hiếm khi xoay chuyển một cuộc bầu cử theo hướng 

này hay hướng khác, và cuộc tranh luận này lộn xộn đến mức dường như không có mấy ý 

kiếnđược thay đổi. 

10. Đăng ở 20:1520:15 

Kellyanne Conway có nói bạo lực giúp Trump không? 

Kiểm chứng của Reality Check 

Trong lúc cuộc tranh luận đang căng thẳng, Joe Biden tuyên bố rằng cựu cố vấn của Trump, 

Kellyanne Conway nói "bạo loạn và hỗn loạn và bạo lực giúp ích cho tổng thống". 

Trump nói ông không nghĩ rằng Kellyanne Conway đã nói điều đó. Vậy bà ấy đã nói gì? 

Trong tháng 8, Conway nói trên Fox News: “Càng hỗn loạn và vô chính phủ, phá hoại và 

bạo lực thì càng có nhiều lựa chọn rõ ràng là ai tốt nhất cho an toàn công cộng, luật pháp và 

trật tự. 

Bà Conway nói thế khi đang đề cập đến các cuộc biểu tình trên khắp nước Mỹ về bất công 

chủng tộc mà đôi khi trở thành bạo lực. 

11. Đăng ở 20:1120:11 

Ai thắng trong cuộc tranh luận đầu tiên? 

Bình luận của Anthony Zurcher Phóng viên BBC Bắc Mỹ 



Người ta từng dự đoán rằng mục tiêu của Donald Trump trong cuộc tranh luận là chọc giận 

Joe Biden - và chỉ vài phút sau khi bắt đầu, sự thể đã trở nên rõ ràng khi ông ta liên tục ngắt 

lời cựu phó tổng thống. 

Điều đó đã tạo nên một loạt các cuộc tranh luận hỗn loạn, trong đó có việc Trump đặt câu 

hỏi về sự minh mẫn của Biden và Biden gọi Trump là gã hề, ngắt lời ông ta và gay gắt yêu 

cầu, "ông có im đi không?". 

Điều phối cuộc cãi cọ này có lẽ là công việc kinh khủng nhất nước Mỹ vào buổi tối hôm 

nay. 

Đại dịch virus corona đã mang đến nhiều thách thức cho tổng thống - nhưng ông ta chỉ đơn 

giản gợi ý rằng nếu là Biden thì mọi thứ đã tồi tệ hơn. 

Biden có khai thác được vụ „giấu thuế' của Trump hay không? Không hẳn. 

Khi ông lưu ý rằng Trump trả thuế liên bang ít hơn so với giáo viên, thông điệp đó - có thể 

là một cuộc tấn công mạnh mẽ - đã bị chôn vùi trong cuộc đôi co sau đó với tổng thống. 

Nếu việc khai thuế của Trump có gây bất kỳ vấn đề nào trong chiến dịch này, thì đó hẳn 

không phải ở cuộc tranh luận này mà ra. 

12. Đăng ở 20:0920:09 

Chiến lược gia của đảng Cộng hòa: 'Đó là một trận đấu hủy diệt' 

Chiến lược gia Đảng Cộng hòa Bryan Lanza đang đưa ra bình luận của mình về cuộc tranh 

luận giữa Biden và Trump, với BBC News, trực tiếp từ Washington. 

"Đó là một trận đấu hủy diệt," ông nói. 

“Thật khó để hiểu được lập luận chặt chẽ của bất kỳ ai,” ông thừa nhận,“ (nhưng) đó là một 

bất lợi đối với Joe Biden.” 

"... Tôi không nghĩ cuộc tranh luận này cho thấy một Joe Biden ở vị thế một tổng thống." 

Đây có thực sự là cách tốt nhất để lựa chọn tổng thống tiếp theo của nước Mỹ? 

Lanza nói: “Không, tôi nghĩ đây là những đoạn thu thanh.'' 

"Nó giống như một trận bóng đá ở đại học - bên trái cổ vũ cho bên trái, bên phải cổ vũ cho 

bên phải, và bạn xem đống đổ nát diễn ra trên sân." 

13. Đăng ở 20:0620:06 

Các cử tri nói cả Biden và Trump đều tránh né vấn đề chủng tộc 

Khi chủ đề chuyển sang vấn đề chủng tộc ở Mỹ, các cử tri trong phòng im lặng và tập trung 

hơn. Họ tò mò muốn biết liệu Trump có bác bỏ chủ thuyết da trắng thượng đẳng không, hay 

Biden có nói thẳng rằng ông ủng hộ phong trào Black Lives Matter không. 

Keirsten, cử tri chưa quyết định: “Tôi không nghĩ có ai trả lời đầy đủ câu hỏi đó cho tôi. 

Biden rất cẩn trọng nhưng không nói rằng ông sẽ làm gì đối với vấn đề phân biệt chủng tộc 

có hệ thống ”. 

Brian, cử tri chưa quyết định: “Tôi đồng ý với Keirsten rằng không ứng cử viên nào trả lời 

trực tiếp câu hỏi về chủng tộc. Tôi nghĩ rằng một chính trị gia có thể nói "Tôi không ủng hộ 

các nhóm thù địch," nhưng Trump đã không nói thẳng rằng ông ấy sẽ không đứng về phía 

Proud Boys." 

Josh, ủng hộ Biden: “Tôi đồng ý với những gì Brian nói. Đã có lúc Trump nói át Biden quá 

nhiều đến nỗi Biden thôi không trả lời câu hỏi. " 



Ariel, ủng hộ Trump: “Keirsten nói đúng, họ đã đi chệch hướng. Tôi thất vọng về những gì 

đang xảy ra với Tổng thống Trump. Tôi đã nghe Trump nói hết lần này đến lần khác về 

chủng tộc. Ông ấy thực sự quan tâm đến những điều này - Tôi đã nghe điều đó từ chính 

miệng ông ấy. " 

 “Tôi đồng ý với những gì Brian nói. Đã có lúc Trump nói át Biden quá nhiều đến nỗi Biden 

thôi không trả lời câu hỏi. "Image caption: “Tôi đồng ý với những gì Brian nói. Đã có lúc 

Trump nói át Biden quá nhiều đến nỗi Biden thôi không trả lời câu hỏi. " 

 “Tôi đồng ý với Keirsten rằng không ứng cử viên nào trả lời trực tiếp câu hỏi về cuộc đua. 

Tôi nghĩ rằng một chính trị gia có thể nói "Tôi không ủng hộ các nhóm thù địch", nhưng 

Trump đã không nói thẳng rằng ông ấy sẽ không đứng về phía Proud Boys. "Image caption: 

“Tôi đồng ý với Keirsten rằng không ứng cử viên nào trả lời trực tiếp câu hỏi về cuộc đua. 

Tôi nghĩ rằng một chính trị gia có thể nói "Tôi không ủng hộ các nhóm thù địch", nhưng 

Trump đã không nói thẳng rằng ông ấy sẽ không đứng về phía Proud Boys. " 

 “Tôi không nghĩ có ai trả lời đầy đủ câu hỏi đó cho tôi. Biden rất cẩn trọng nhưng không 

nói rằng ông ấy sẽ làm gì đối với vấn đề phân biệt chủng tộc có hệ thống ”.Image caption: 

“Tôi không nghĩ có ai trả lời đầy đủ câu hỏi đó cho tôi. Biden rất cẩn trọng nhưng không nói 

rằng ông ấy sẽ làm gì đối với vấn đề phân biệt chủng tộc có hệ thống ”. 

 “Keirsten nói đúng, họ đã đi chệch hướng. Tôi thất vọng về những gì đang xảy ra với Tổng 

thống Trump. Tôi đã nghe Trump nói hết lần này đến lần khác về chủng tộc. Ông ấy thực sự 

quan tâm đến những điều này - Tôi đã nghe điều đó từ chính miệng ông ấy. "Image caption: 

“Keirsten nói đúng, họ đã đi chệch hướng. Tôi thất vọng về những gì đang xảy ra với Tổng 

thống Trump. Tôi đã nghe Trump nói hết lần này đến lần khác về chủng tộc. Ông ấy thực sự 

quan tâm đến những điều này - Tôi đã nghe điều đó từ chính miệng ông ấy. " 

14. Đăng ở 20:0120:01 

Biến đổi khí hậu 

Khi cuộc tranh luận gần kết thúc, chủ đề được chuyển sang biến đổi khí hậu, một chủ đề lớn. 

Wallace hỏi tại sao Trump lại rút lại các biện pháp bảo vệ môi trường, và quan điểm của ông 

về biến đổi khí hậu do con người gây ra. 

"Nó ít tốn kém hơn nhiều", ông nói về những thay đổi trong chính sách, đồng thời nói thêm 

rằng các chính sách của ông đã giúp ích cho doanh nghiệp. 

Trump nói rằng cháy rừng ở miền Tây nước Mỹ có thể được giải quyết bằng cách "quản lý 

rừng tốt hơn" - một tuyên bố mà ông đã đưa ra trước đây. 

Bị gạn hỏi bởi người điều phối, Trump thừa nhận rằng con người đang gây ảnh hưởng đến 

khí hậu. 

Biden nói rằng ông không ủng hộ "Thỏa thuận mới xanh" - một kế hoạch gây tranh cãi của 

đảng Dân chủ nhằm giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu mà giới chỉ trích cho là quá cấp tiến 

và tốn kém. 

Cựu phó tổng thống nói rằng ông ủng hộ "thỏa thuận Biden", đề xuất của riêng ông - nhưng 

tuyên bố đó cũng có thể làm phe tả của đảng này phật lòng. 

15. Đăng ở 19:5619:56 

Biden có gây tổn hại cho Trump khi nói về vấn đề thuế? 

Câu chuyện về thuế của Trump do New York Times tung ra vào tối Chủ nhật được coi như 

một quả bom - công chúng rốt cuộc đã được xem thông tin mà tổng thống đã giữ kín trong 

nhiều năm, khác với truyền thống lâu nay. 



Đến khi chủ đề này được đưa ra trong cuộc tranh luận, Trump đưa ra lời biện hộ tương tự 

như lời ông đưa ra vào năm 2016 - rằng ông đã đóng rất nhiều loại thuế và khả năng tránh 

được một khoản thuế lớn hơn chỉ đơn giản là việc ông lợi dụng luật. 

Về phần mình, Biden đã cố gắng chuyển chủ đề thành sự lên án những thay đổi về thuế do 

Đảng Cộng hòa hậu thuẫn. 

Trong khi ông lưu ý rằng Trump trả thuế liên bang ít hơn so với giáo viên, thông điệp đó - 

có thể là một đòn tấn công mạnh - đã bị vùi lấp trong cuộc đôi co sau đó với tổng thống. 

Nếu việc khai thuế của Trump có gây bất kỳ vấn đề nào trong chiến dịch tranh cử này, thì đó 

không phải là trong cuộc tranh luận hôm nay. 

16. Đăng ở 19:4619:46 

Trump có đẩy ngành sản xuất vào 'lỗ hổng'? 

Nhận xét của Reality Check 

Biden, ứng cử viên đảng Dân chủ, nói rằng ngay cả trước Covid, "hoạt động sản xuất đã đi 

vào lỗ hổng" để đáp lại những tuyên bố của Trump về nền kinh tế tăng vọt trước đại dịch 

của ông. 

Thật ra, theo các số liệu, Biden nói không đúng. 

Tính đến tháng 8, có 237.000 việc làm trong lĩnh vực sản xuất ở Mỹ ít hơn so với khi Trump 

nhậm chức vào năm 2017. Nhưng trước khi xảy ra đại dịch, Trump đã có thêm gần nửa triệu 

công việc sản xuất trong ba năm đầu cầm quyền. 

17. Đăng ở 19:4219:42 

Wallace van nài các ứng cử viên: Đừng nói nữa 

Bạn thể chịu nổi xử lý sự ngắt lời nhau giữa các ứng viên? 

Người điều khiển chương trình cũng vậy. Sau khoảng một giờ tranh luận - gồm các lời cãi 

qua cãi lại, xuyên tạc và lăng mạ giữa các ứng cử viên - Chris Wallace đã yêu cầu Trump và 

Biden phải kiềm chế, bằng một tiếng hét ngắn trong quá trình này. 

"Quý vị! Tôi không thích phải cao giọng, nhưng tại sao tôi lại phải làm khác hai người?" 

Wallace nói đất nước sẽ được phục vụ tốt hơn khi hai người ít ngắt lời nhau hơn. 

Bị Wallace cũng bị Trump ngắt lời, ông nói tổng thống ngắt lời nhiều lần hơn ông Biden. 

18. Đăng ở 19:3919:39 

Trump được yêu cầu bác bỏ ‘da trắng thượng đẳng’ 

Trump được hỏi liệu ông có sẵn sàng phản đối những người theo chủ nghĩa da trắng thượng 

đẳng và các thành viên dân quân, những người tiếp tục kích động người biểu tình chống lại 

nạn phân biệt chủng tộc trên khắp nước Mỹ hay không. 

"Tôi có thể nói rằng hầu hết mọi thứ chúng ta đang thấy là từ cánh tả, không phải cánh 

hữu,"Trump tuyên bố, ngay cả khi cả Biden và Wallace thúc giục ông phản đối các nhóm 

cực đoan. 

"Proud Boys, hãy đứng vững," ông Trump nói, ám chỉ nhóm "nam quyền" đã đụng độ với 

những người biểu tình ở Portland và các thành phố khác của Hoa Kỳ. 

Sau đó, ông nói rằng mối đe dọa thực sự đến từ Antifa – một liên minh lỏng lẻo của những 

người biểu tình chống phát xít cánh tả, và cảnh báo rằng họ sẽ xúi giục một cuộc đảo chính 

nếu Biden chiến thắng. 



Trên Twitter, hầu hết những người bình luận đồng ý rằng Trump đã không hoàn toàn phản 

đối các nhóm da trắng cực đoan mặc dù nói rằng ông sẵn sàng làm như vậy. 

Proud Boys thường xuyên xuất hiện với vũ khí hạng nặng tại các cuộc biểu tình 

19. Đăng ở 19:3119:31 

Gia đình và khách của Trump không chịu đeo khẩu trang 

Một chút màu sắc từ hiện trường: Một nhà báo trong phòng tranh luận báo cáo rằng một số 

người trong gia đình Trump bước vào phòng mà không đeo khẩu trang, bất chấp các quy tắc 

bắt buộc mọi người trong phòng phải che mặt. 

Sau đó, một bác sĩ của Phòng khám Cleveland mặc áo khoác trắng trong phòng thí nghiệm 

tiếp cận các vị khách của gia đình Trump, đưa cho họ khẩu trang, phòng trường hợp họ 

không được cung cấp. 

Không ai trong gia đình Trump khi được cô ấy tiếp cận đáp ứng bằng cách đeo khẩu trang 

vào. 

Bác sĩ từ chối bình luận với báo chí, và một nhân viên phòng tranh luận được nghe thấy nói 

với cô: "Đó là tất cả những gì bạn có thể làm". 

Cháu gái của Joe Biden là Naomi đã bày tỏ sự phản đối rõ ràng trên Twitter .. 

20. Đăng ở 19:2419:24 

Trump: 'Quý vị sẽ rơi vào Đại suy thoái chưa từng thấy' 

Người điều phối Chris Wallace chỉ ra rằng ba năm đầu tiên của Nhà Trắng dưới thời Obama 

- Biden đã chứng kiến Mỹ tạo ra nhiều việc làm hơn so với ba năm đầu tiên của chính quyền 

Trump. 

"Đó là sự phục hồi chậm nhất kể từ năm 1929," Trump đáp. 

Biden chỉ ra rằng nền kinh tế Mỹ đã bị ảnh hưởng nặng nề khi ông trở thành phó tổng thống 

vào năm 2009, kết quả của cái gọi là cuộc Đại suy thoái. 

Biden 'tấn công' Trump: "Chúng tôi đã trao cho ông ta một nền kinh tế đang bùng nổ. Ông 

ấy đã làm tiêu nó". 

Trump tiếp tục tuyên bố nền kinh tế Mỹ sẽ sụp đổ nếu Biden thắng. 

 

19:20 

Biden: Câu chuyện không phải là về gia đình của chúng ta, mà về các gia đình dân Mỹ 

Có một sự đối lập thú vị về phong cách giữa hai ứng viên trong suốt cuộc tranh luận. 

Trong khi cựu phó tổng thống nhìn thẳng vào máy quay phim và nói chuyện với người dân Mỹ 

đang xem truyền hình, tổng thống đã hướng mắt về Biden trong suốt cuộc tranh luận. 

Trump đã không kiềm chế được cá tính nóng nảy, và mới được nửa buổi tranh luận đã phát động 

cuộc tấn công đầu tiên nhằm vào con trai của Biden, Hunter, người mà ông đã cáo buộc có quan hệ 

bất chính với Ukraine. 

Biden trả lời, nhìn thẳng vào máy ảnh: "Vấn đề không phải là về gia đình tôi hay gia đình ông ấy. 

Đó là về gia đình của quý vị" 

"Đó là về quý vị, về những người dân Mỹ. Đó là những gì chúng ta đang nói ở đây," Biden nói. 

 



Đăng ở 18:5818:58 

'Biden đang làm rất tốt cho đến giờ' 

Chúng ta mới đi được hơn một phần ba chặng đường của cuộc tranh luận và đây là nhận xét của 

một số cử tri: 

Brian, cử tri chưa quyết định: “Tôi nghĩ Biden đang làm khá tốt khi lờ đi những ngắt lời của Trump. 

Chúng ta biết Trump sẽ ngắt lời mọi người. Biden phải có biện pháp để giải quyết vấn đề này và 

ông đang làm tốt điều đó. "Image caption: Brian, cử tri chưa quyết định: “Tôi nghĩ Biden đang làm 

khá tốt khi lờ đi những ngắt lời của Trump. Chúng ta biết Trump sẽ ngắt lời mọi người. Biden phải 

có biện pháp để giải quyết vấn đề này và ông đang làm tốt điều đó. " 

Ariel, ủng hộ Trump: "Tôi không nghĩ Trump đã gây hấn như ông ấy có thể và Biden hung hăng 

hơn so với dự đoán của tôi."Image caption: Ariel, ủng hộ Trump: "Tôi không nghĩ Trump đã gây 

hấn như ông ấy có thể và Biden hung hăng hơn so với dự đoán của tôi." 

Keirsten, cử tri chưa quyết định: “Có vẻ như họ không ở cùng một nơi. Không kiểm soát được việc 

để một người nói mà không bị người kia ngắt lời."Image caption: Keirsten, cử tri chưa quyết định: 

“Có vẻ như họ không ở cùng một nơi. Không kiểm soát được việc để một người nói mà không bị 

người kia ngắt lời." 

Josh, Biden voter: "I was expecting [Biden] to gaffe a little more. He's talking effectively and 

coherently and so far he's doing a good job. And his arguments are straightforward." Josh, ủng hộ 

Biden: "Tôi đã nghĩ Biden sẽ vấp váp nhiều hơn. Ông ấy nói chuyện hiệu quả, mạch lạc và cho đến 

nay đang làm rất tốt. Và lập luận của ông rất thẳng thắn."Image caption: Josh, Biden voter: "I was 

expecting [Biden] to gaffe a little more. He's talking effectively and coherently and so far he's doing 

a good job. And his arguments are straightforward." Josh, ủng hộ Biden: "Tôi đã nghĩ Biden sẽ vấp 

váp nhiều hơn. Ông ấy nói chuyện hiệu quả, mạch lạc và cho đến nay đang làm rất tốt. Và lập luận 

của ông rất thẳng thắn." 

Đăng ở 18:5118:51 

Người Mỹ nghĩ gì về cách xử lý coronavirus của Trump? 

Đăng ở 18:4718:47 

Nhận xét nhanh của Anthony Zurcher 

Chủ đề mở đầu cho cuộc tranh luận tối nay là Tòa án Tối cao, nhưng Joe Biden đã nhanh chóng tìm 

cách chuyển cuộc thảo luận sang Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng (còn gọi là Obamacare). 

Obamacare đang có nguy cơ vì vấn đề này đang chờ được xử lý trước tòa. Trump cáo buộc Biden 

xã hội hóa hỗ trợ y tế và tìm cách loại bỏ bảo hiểm tư nhân, khiến Biden phản bác rằng điều đó 

không nằm trong kế hoạch của ông - và nếu Đảng Dân chủ muốn điều gì đó khác biệt, họ đã đề cử 

một trong những đối thủ chính của ông để làm ứng cử viên tổng thống. 

"Tôi đại diện cho Đảng Dân chủ ngay bây giờ," Biden nói. "Cương lĩnh của Đảng Dân chủ là những 

gì tôi đã chấp thuận." 

Một trong những mục tiêu của Trump trong cuộc tranh luận này - và trong toàn bộ chiến dịch - là 

mô tả Biden như người thuộc cánh tả của đảng mình. Biden, trong cuộc trao đổi đầu tiên với tổng 

thống, đã bác bỏ điều đó. 

Đăng ở 18:3118:31 

Trump xung đột với người điều phối 

"Với tư cách là người điều khiển chương trình, chúng ta sẽ nói về Covid trong phân đoạn tiếp theo," 

Wallace xen vào sau khi Trump tuyên bố rằng Biden sẽ không xử lý tốt đại dịch. 



Sau khi Wallace nói với Trump rằng ông vẫn chưa đưa ra một kế hoạch y tế toàn diện để thay thế 

Obamacare, Trump phản bác rằng Wallace sai. 

"Vâng, tôi có. Tất nhiên là tôi có", Trump nhấn mạnh. 

"Tôi là người điều hành cuộc tranh luận này và tôi muốn bạn trả lời câu hỏi của tôi", Wallace nói và 

nói thêm rằng lệnh hành pháp mà Trump đã ký hồi đầu tháng này "phần lớn mang tính biểu tượng". 

"Tôi đoán tôi đang tranh luận với bạn, không phải với ông ấy [Biden], nhưng điều đó không sao," 

Trump trả lời.. 

 

Đăng ở 18:2418:24 

Trump bảo vệ đề cử thầm phán vào Tối cao Pháp viện 

Trả lời câu hỏi đầu tiên, Trump bình tĩnh, bảo vệ việc đề cử thẩm phán mới của Tối cao Pháp viện 

Amy Coney Barrett, người mà những người phản đối nói rằng sẽ đẩy cơ quan tư pháp hàng đầu của 

Hoa Kỳ về cánh hữu. 

Bà ấy "tốt về mọi mặt", Trump nói. "Tôi nghĩ bà ấy sẽ rất nổi bật." 

Trump cũng bảo vệ thời điểm đề cử. Nếu đảng Dân chủ có cơ hội, họ sẽ đưa ra một ứng cử viên và 

tìm cách cho người ấy được xác nhận, Trump nói. 

"Với những lời chỉ trích, mọi người đã có tiếng nói của họ", Trump nói thêm, về vai trò của ông 

trong việc lựa chọn thẩm phán của Tối cao Pháp viện. 

"Nhiệm kỳ của tôi không phải là ba năm. Tôi đã được bầu trong bốn năm," ông nói. 

Đăng ở 18:1318:13 

Cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên đã bắt đầu 

Cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên của cuộc bầu cử năm 2020 vừa bắt đầu. 

Trên sân khấu, chúng ta có Tổng thống Trump, đối thủ của ông là Joe Biden và người điều phối 

cuộc tranh luận, nhà báo truyền hình kỳ cựu Chris Wallace của Fox News. Chris Wallace sẽ đặt ra 

sáu câu hỏi trong sáu phân đoạn, với 15 phút để trả lời. 

Đệ nhất phu nhân Melania Trump và Jill Biden cũng có mặt, theo dõi từ các ghế cách xa nhau. 

Tuy nhiên, không có sự bắt tay nào trong lần này, một trong số các biện pháp giãn các xã hội để 

ngăn ngừa Covid-19 đã được áp dụng. Đây là lần đầu tiên trong số ba lần hai ứng cử viên sẽ tranh 

luận về các vấn đề trên truyền hình trước khi cử tri bỏ phiếu vào ngày 3/11. 

Đăng ở 18:1018:10 

Gia đình Trump vào chỗ ngồi 

Chỉ vài phút trước khi ông bước lên sân khấu, vợ, các con gái và con trai của Trump đã ngồi trên 

khán đài. Ít phút sau, Ivanka Trump đăng một bức ảnh có một số thành viên nổi tiếng nhất trong gia 

đình cô - mẹ kế Melania Trump, em gái cùng cha khác mẹ Tiffany Trump và chị dâu Lara Trump. 

Đăng ở 17:5217:52 

Người điều phối tranh luận của Fox News không được Trump yêu thích 

Người chủ trì cuộc tranh luận tối nay là Chris Wallace, 72 tuổi, không chỉ là một nhân vật chủ chốt 

của Fox News. 

Ông đã tự tạo ra tên tuổi mình chính xác vì không phải là người cổ vũ Trump mà một số đồng 

nghiệp cấp cao khác của ông tại Fox News thường bị cáo buộc. 



Thay vào đó, Chris Wallace được xem là một nhà báo nghiêm túc, hay hỏi những câu hỏi khó, và 

chừng mực, với khả năng tường trình trung thực đôi khi mang khán giả trở lại với những bản tin 

truyền hình của các thập niên 1960 và 1970. 

Và đây không phải là cuộc tranh luận đầu tiên của ông. Chris Wallace đã có một thời gian dài làm 

việc tại các đài truyền hình khác trước khi gia nhập Fox, và tạo ra dấu ấn lâu dài của mình về việc 

đối xử công bằng với cả hai bên trên lối đi chính trị Hoa Kỳ vào năm 2016, khi trở thành người dẫn 

chương trình đầu tiên của Fox News được mời điều phối một cuộc tranh luận tổng thống. 

Nhiều người có thể nhớ còn nhớ cuộc phỏng vấn trực tiếp gần đây của ông với Trump đầu năm nay, 

khi nhà báo kỳ cựu nói với tổng thống rằng ông cũng đã thực hiện bài kiểm tra nhận thức 

(Cognitive Test) mà Trump đã khoe khoang là ''đậu với điểm cao". 

Đọc thêm về Chris Wallace 

Đăng ở 17:4217:42 

Chỉ còn hơn 20 phút nữa! 

Đã đến lúc đi mua bỏng ngô: chỉ còn 20 phút nữa là pháo hoa tranh luận bắt đầu. 

BBC sẽ phục vụ độc giả với những ghi nhận hay nhất, xác minh thực tế và ngữ cảnh - cộng với 

nguồn cấp dữ liệu video trực tiếp về sự kiện ở đầu trang này... 

Đăng ở 17:3517:35 

Trump đã tuyên bố chiến thắng 

... trong một email gây quỹ 

Donald Trump đã chắc chắn cuộc tranh luận sẽ đi vào lịch sử - ít nhất đó là những gì ông nói với 

người ủng hộ. 

Trước khi lên sân khấu, chiến dịch tranh cử của Trump đã kêu gọi gây quỹ từ sự kiện tối nay, khoe 

rằng tổng thống đương nhiệm đã cho người dân Mỹ thấy ông "LUÔN LUÔN đấu tranh để đặt nước 

Mỹ lên trên hết". 

Và ông Trump không phải là người duy nhất hy vọng về một đợt huy động vốn sau cuộc tranh luận. 

Sáng hôm nay, người ủng hộ Biden đã nhận được một email từ cựu Tổng thống Barack Obama, yêu 

cầu họ "cho Biden thấy chúng ta hỗ trợ ông ấy" trước giờ tranh luận. 

Đăng ở 17:2117:21 

Sân khấu đã sẵn sàng 

Cuộc tranh luận sẽ bắt đầu trong vòng 45 phút... 

Lực lượng an ninh đeo mặt nạ đang theo dõi những người biểu tình chống Trump bên ngoài địa 

điểm tranh luận - một số trương biểu ngữ về cố Thẩm phán Tòa án tối cao Ruth Bader Ginsburg và 

một số có mang biểu ngữ mô tả tổng thống khi còn nhỏ. 

Trong khi đó, Joe Biden đã có mặt và đang chuyện trò với những người xung quanh vài giờ trước, 

còn Ivanka Trump đã bay đến nơi để hỗ trợ cha. 

 

https://www.bbc.com/vietnamese/world-54057722

