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Nhận biết các thực tế về 
cuộc bầu cử sắp tới. 

Mỗi cử tri ghi danh hợp lệ ở Quận San Diego sẽ nhận một phiếu qua đường bưu 
điện cho Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Thống Đốc California ngày 14 tháng Chín. 

Bỏ phiếu bằng thư không phải là một hiện tượng mới đối với Quận San Diego. Hơn 75% cử 
tri hợp lệ của quận đã ghi danh để nhận phiếu bầu của mình bằng thư thường xuyên cho 
cuộc bầu cử sơ bộ tháng Ba năm 2020 và 100% cử tri ghi danh hợp hệ đã được gởi một lá 
phiếu cho cuộc tổng tuyển cử tổng thống tháng Mười Một, 2020, vì vậy Văn Phòng Bầu Cử 
Quận San Diego được đặt ở vị thế tuyệt vời để tiếp tục. 

Với tỷ lệ phần trăm lớn các cử tri chọn bỏ phiếu bằng thư trong những năm qua, 

Văn Phòng Bầu Cử đã hoàn thiện các thủ tục và đã nâng cao khả năng tốt hơn trong hai 
thập kỷ và vượt lên trên cả sự chuẩn bị tốt để quản lý việc tiến hành các lá phiếu bầu 
bằng thư một cách chính xác và an toàn. 

Văn Phòng Bầu Cử… 
…có một nhà cung cấp đã ký hợp đồng có thể giải quyết số lượng thư tăng thêm 

…có một sự hợp tác bền vững và lâu dài với Dịch Vụ Bưu Điện Hoa Kỳ tại địa phương để bảo đảm  các phiếu 
bầu bằng thư được gởi đi và trả lại đúng thời hạn 

…đã đầu tư trong nhiều năm qua để quản lý tiến trình giải quyết các phiếu bầu bằng thư phụ trợ (máy phân 
loại thư dung lượng cao, phân xử kỹ thuật số và máy quét hình tốc độ cao) 

…đã có thêm máy lựa thư tự động 

…sẽ mở rộng việc sử dụng Hệ Thống Bầu Bằng Thư Truy Cập Từ Xa cho tất cả cử tri (Bộ Luật Bầu Cử, § 1605(c).) 

…sẽ bắt đầu giải quyết phiếu bầu bằng thư từ 29 ngày trước ngày bầu cử (Bộ Luật Bầu Cử, § 1605(a).) 

…sẽ chấp nhận phiếu bầu bằng thư có dấu bưu điện ngày bầu cử 7 ngày sau ngày bầu cử (Bộ Luật Bầu Cử, § 
1605(d).) 

CÁC BIỆN PHÁP AN TOÀN ÁP DỤNG CHO VIỆC BỎ PHIẾU BẰNG THƯ 
Bảo đảm tính công bằng của mọi cuộc bầu cử và mỗi lá phiếu hợp lệ là sứ mệnh quan trọng của Văn Phòng Bầu Cử. 
Nhiều quan tâm được tập trung vào sự an toàn khi bỏ phiếu bằng thư cho cuộc bầu cử sắp tới và Văn Phòng Bầu Cử 
Quận San Diego muốn trình bày cho quý vị tất cả trình tự mà chúng tôi áp dụng để bảo đảm sự an toàn và công bằng 
cho mỗi lá phiếu đã bầu được gởi qua đường bưu điện, bao gồm việc thực thi các biện pháp bảo vệ cần thiết, an ninh, 
giai đoạn bảo quản, và các thủ tục bảo đảm chất lượng 
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VIỆC BẢO QUẢN DANH SÁCH CỦA CỬ TRI BAO GỒM: 
1. Cập nhật các danh sách cử tri hằng ngày, hằng tuần, và hằng tháng để bảo đảm địa chỉ cư trú của cử tri và địa chỉ gởi 

thư được chính xác trong hồ sơ 

2. Xóa tên cử tri khỏi danh sách khi Văn Phòng Bầu Cử nhận được: 

• Thông tin của những người đã qua đời từ Văn Phòng Lưu Trữ Hộ Tịch/Thống Kê. 

• Thông tin từ Toà Thượng Thẩm hoặc Toà Án Liên Bang rằng người nào đó đã bị kết án và bị giam giữ vì trọng tội 

• Thông báo từ một cơ quan bầu cử khác rằng cử tri đã ghi danh trong quận của họ 

3. Gởi thư để xác định nếu một người đã di chuyển chỗ ở. Cử tri sẽ được đưa vào tình trạng không đi bầu khi tài liệu 
bầu cử được trả về từ Bưu Điện Hoa Kỳ. Những cử tri này không nhận được lá phiếu bầu bằng thư trừ khi họ liên 
lạc với Văn Phòng Bầu Cử để xác nhận tình trạng cư trú của họ. 

Bấm vào đây để biết thêm chi tiết về việc bảo quản danh sách cử tr. 
 

Xác minh chữ ký: Phương thức chính đã được dùng để phát hiện và ngăn chặn gian lận là chính phong bì của lá 
phiếu bầu bằng thư. Một khi Văn Phòng Bầu Cử nhận được lá phiếu bằng thư, chữ ký bên ngoài của phong thư hồi 
báo sẽ được đối chiếu với chữ ký trong hồ sơ ghi danh cử tri của họ. 

Lá phiếu bầu bằng thư được theo dõi: Hệ thống quản lý bầu cử của chúng tôi theo dõi các lá phiếu 
bầu bằng thư được cấp cho các cử tri. Kết quả là, nó có thể ngăn chặn không cho đếm nhiều lá phiếu 
được cấp cho một cử tri. Trên thực tế, nếu chúng tôi cần phải gởi một lá phiếu thay thế cho một cử tri, 
lá phiếu ban đầu mà chúng tôi đã gởi trước đây sẽ tự động bị huỷ. 

Cộng tác với Bưu Điện Hoa Kỳ: Văn Phòng Bầu Cử làm việc chặt chẽ với Bưu Điện Hoa Kỳ để bảo đảm các lá 
phiếu được ưu tiên trong việc gởi đến cử tri và khi hoàn trả lại văn phòng của chúng tôi. 

Thùng thư của Bưu Điện Hoa Kỳ và Địa Điểm Thu Nhận Có Nhân Viên Canh Giữ: Ngoài dịch vụ tin 
cậy do Bưu Điện Hoa Kỳ đã mang lại, Văn Phòng Bầu Cử còn cung cấp các địa điểm thu nhận lại lá phiếu bầu bằng 
thư trên toàn quận. Những địa điểm này được bố trí các nhân viên bầu cử, tăng thêm mức độ an ninh và minh 
bạch trong quá trình thu nhận lại lá phiếu. Nhân viên ở những địa điểm này sẽ kiểm tra kỹ các cử tri đã ký tên và 
ghi ngày tháng trên phong bì của họ. 

Danh sách cử tri điện tử ở phòng phiếu (ePoll Books): Nếu cử tri nhận được một lá phiếu bằng thư 
nhưng muốn đi bầu trực tiếp ở một địa điểm bỏ phiếu, nhân viên phòng phiếu có thể tìm được cử tri trên danh 
sách cử tri điện tử để hủy bỏ lá phiếu bầu bằng thư và cấp lại họ một lá phiếu khác để bầu. 

Sau cùng, Quận San Diego chưa từng có bất kỳ vụ việc gian lận cử tri có hệ thống hoặc phổ biến nào, đặc biệt 
là liên quan đến việc bỏ phiếu bằng thư  

Gian lận cử tri là một trọng tội. Mọi cáo buộc về gian lận cử tri đều được chuyển đến Văn Phòng Biện Lý 
Quận và Đơn Vị Điều Tra Gian Lận của Tổng Thư Ký Tiểu Bang điều tra và truy tố. 

 
CÁC CÁCH QUÝ VỊ CÓ THỂ BẢO VỆ PHIẾU BẦU CỦA MÌNH 

KÝ TÊN, DÁN KÍN, TRẢ LẠI lá phiếu của quý vị đến nơi tin cậy. Cử tri gởi trả lại phiếu bầu của mình qua Dịch Vụ 
Bưu Điện Hoa Kỳ có thể theo dõi nó băng cách ghi tên ở “Lá Phiếu của Tôi Ở Đâu?”. 

Để tìm hiểu thêm về bỏ phiếu cho cuộc bầu cử sắp tới tại sdvote.com. 

https://www.sdvote.com/content/rov/vi/outreach/how_rov_works.html
https://www.sdvote.com/content/rov/vi/elections/wheres-my-ballot.html
https://www.sdvote.com/content/rov/vi.html
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