
 
THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

ĐỂ PHỔ BIẾN NGAY 
Ngày 19 tháng Mười, 2021 

Liên lạc: Nguyễn Thế Sử (858) 505-7243 

 
COUNTY COMMUNICAT IONS OFF ICE  

1600  Pac i f i c  H ighway ,  Room 208  ·  Sa n  D ie go ,  Ca  92101 -24 72  

QUẬN 

 
QUẬN PHÊ CHUẨN CHUYỂN SANG MÔ THỨC TRUNG TÂM BỎ PHIẾU 

Hội đồng Giám Sát hôm thứ Ba đã thống nhất phê chuẩn việc để San Diego tham gia 
cùng 25 quận khác trên toàn tiểu bang trong việc thực hiện mô hình trung tâm bỏ phiếu, 
bắt đầu với cuộc bầu cử sơ bộ thống đốc tiểu bang vào tháng 6 năm 2022. 

Đạo luật Lựa Chọn Của Cử Tri California đã mở đường cho các quận chuyển đổi từ các 
địa điểm phòng phiếu truyền thống sang các trung tâm bỏ phiếu khi nó được ban hành 
vào năm 2016. 

Theo đạo luật này, mọi cử tri hợp lệ sẽ tự động nhận được một lá phiếu qua đường bưu 
điện và sẽ có các tùy chọn về cách gửi trả lại lá phiếu của họ: qua đường bưu điện, đến 
thùng thu nhận phiếu bầu an toàn, hoặc bỏ phiếu trực tiếp tại bất kỳ trung tâm bỏ phiếu 
nào. 

Khái niệm này sẽ không hoàn toàn mới đối với các cử tri địa phương. Văn Phòng Bầu 
Cử đã xử dụng một hình thức tương tự cho cuộc tổng tuyển cử tổng thống vào tháng 
Mười Một, 2020 và cuộc bầu cử bãi nhiệm thống đốc tiểu bang vào tháng Chín, 2021. 
Hơn 200 địa điểm bỏ phiếu mở ra khắp Quận San Diego và cho phép cử tri trực tiếp bỏ 
phiếu trong bốn ngày. 

Khuynh hướng bỏ phiếu bằng thư ở California đã làm giảm bớt việc xử dụng các địa 
điểm phòng phiếu truyền thống, hướng các quận sang mô thức trung tâm bỏ phiếu. Gần 
80% trong số 1,97 triệu cử tri hợp lệ của Quận là cử tri bỏ phiếu bằng thư thường 
xuyên. 

“Khi chu kỳ bầu cử tháng Sáu, 2022 diễn ra, hơn 13 triệu cử tri hợp lệ ở California - gần 
62% cử tri của tiểu bang - sẽ sử dụng mô thức trung tâm bỏ phiếu,” Cynthia Paes, 
Trưởng Phòng Bầu Cử Lâm Thời cho biết. “Hành động của Hội Đồng ngày thứ Ba sẽ 
cộng thêm gần 2 triệu cử tri hợp lệ của Quận San Diego vào danh sách chung.” 

Số lượng các trung tâm bỏ phiếu dựa trên tổng số cử tri ghi danh. Luật đòi hỏi cứ 
50.000 cử tri thì có một trung tâm cho 11 ngày và cứ 10.000 cử tri thì có một trung tâm 
cho bốn ngày. 
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Tại Quận San Diego, số liệu ghi danh hiện tại có nghĩa là tối thiểu 197 trung tâm bỏ 
phiếu sẽ mở trong bốn ngày gồm luôn ngày bầu cử. Bốn mươi trong số 197 sẽ mở thêm 
bảy ngày trong tổng số 11 ngày. 

Quận sẽ yêu cầu công chúng đóng góp ý kiến về các địa điểm và sẽ xem xét nhiều yếu 
tố để bảo đảm các cử tri hợp lệ có cơ hội bình đẳng để bầu lá phiếu của họ. 

Mô thức mới cũng đơn giản hóa tiến trình bầu cử cho Văn Phòng Bầu Cử. Các cử tri sẽ 
không còn có một địa điểm bỏ phiếu được chỉ định và có thể đến bất kỳ trung tâm bỏ 
phiếu nào. Nhân viên bầu cử tại các trung tâm bỏ phiếu sẽ sử dụng danh sách cử tri 
điện tử được tiểu bang chứng nhận để tìm cùng một thông tin lưu trữ sẵn tại Văn 
Phòng Bầu Cử. Các địa điểm phòng phiếu không có chức năng này, đòi hỏi một số cử 
tri phải bầu lá phiếu tạm thời. Việc xác minh lá phiếu tạm thời có thể mất hai tuần hoặc 
hơn sau ngày bầu cử. 

Các dịch vụ của trung tâm bỏ phiếu sẽ bao gồm: 

• Thiết bị đánh dấu lá phiếu trên màn hình cảm ứng với mọi loại phiếu bầu 
• Hỗ trợ bỏ phiếu, bao gồm hỗ trợ bằng nhiều ngôn ngữ 
• Ghi danh cử tri cho phép cử tri bỏ phiếu trong cùng ngày 
• Cập nhật tình trang cử tri 
• Yêu cầu một lá phiếu thay thế 

Hội đồng cũng đã bỏ phiếu để tài trợ cho các thùng thu nhận phiếu bầu bằng thư an 
toàn trong toàn Quận. Dựa trên số lượng cử tri hợp lệ hiện tại, Văn Phòng Bầu Cử phải 
cung ứng 132 địa điểm thu-nhận phiếu bầu bắt đầu 29 ngày trước cuộc bầu cử. Các 
trung tâm bỏ phiếu cũng sẽ hoạt động như các địa điểm thu nhận phiếu bầu. 

Để biết thêm thông tin, xin vào trang nhà sdvote.com 
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