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MỘT SỐ CỬ TRI CÓ HAI PHẦN TRANH CỬ DÂN BIỂU TIỂU BANG 
TRONG LÁ PHIẾU CỦA KỲ BẦU CỬ NGÀY 7 THÁNG SÁU 

  

Một ước tính cho thấy có khoảng 250.000 cử tri hợp lệ ở phía nam của Quận San 

Diego sẽ có hai phần tranh cử Dân Biểu Tiểu Bang trên lá phiếu của họ cho kỳ Bầu Cử 

Sơ Bộ Thống Đốc ngày 7 tháng Sáu. 

Lá phiếu cho thấy có hai phần tranh cử. Một là để điền khuyết vị trí của một Dân Biểu 

Địa Hạt 80 cho phần còn lại của nhiệm kỳ hiện tại kết thúc vào ngày 5 tháng Mười Hai. 

Phần còn lại là một cuộc tranh cử sơ bộ cho Dân Biểu Địa Hạt để điền vào nhiệm kỳ 

mới bắt đầu vào ngày 5 tháng Mười Hai. 

Một cuộc bầu cử sơ bộ đặc biệt đã được tổ chức vào ngày 5 tháng Tư để điền khuyết 

vị trí trống Địa Hạt 80 Dân Biểu Tiểu Bang, nhưng không ai trong số các ứng cử viên 

nhận được hơn một nửa số phiếu để thắng cử. Hai ứng cử viên hàng đầu có số phiếu 

cao nhất trong cuộc bầu cử sơ bộ ngày 5 tháng Tư hiện đang có tên trên lá phiếu ngày 

7 tháng Sáu cho một cuộc bầu cử chung kết đặc biệt để điền khuyết chỗ trống. 

Chỉ có những ai cư trú trong Hạ Viện Địa Hạt 80 theo ranh giới khu có thể bỏ phiếu điền 

khuyết vì nhiệm kỳ đã được bắt đầu theo những ranh giới đó. 

Ranh giới địa hạt đã được thay đổi bởi thống kê dân số năm 2020. Một số cử tri có thể 

hiện đang cư trú trong một Địa Hạt Hạ Viện Tiểu Bang khác. Những người còn lại trong 

Địa Hạt 80 có thể bỏ phiếu trong vòng chung kết điền khuyết và cuộc bầu cử sơ bộ cho 

Địa Hạt 80. Những cử tri đã thay đổi địa hạt có thể bỏ phiếu điền khuyết cho Địa Hạt 80 

và bỏ phiếu cho kỳ sơ bộ địa hạt mới của họ. 

Cử tri có thể tìm xem địa hạt mới năm 2021 của họ ở sdvote.com. 

Tìm hiểu thêm về bỏ phiếu trong kỳ Bầu Cử Sơ Bộ tháng Sáu tại  sdvote.com, gọi (858) 

565-5800 hay đường dây điện thoại miễn phí (800) 696-0136 
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