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KẾT QUẢ BẦU CỬ - KHI NÀO MỚI CÓ 
 
Vào đêm bầu cử, tất cả chúng ta đều muốn biết kết quả ngay lập tức. Nhưng việc đếm phiếu 

cần có thời gian và Kỳ Bầu Cử Sơ Bộ Tổng Thống vào ngày 3 tháng Ba phức tạp hơn so với các kỳ 
bầu cử trước đây. Dưới đây là một số lý do tại sao. 

 
• Số lượng cử tri ghi danh cao kỷ lục: Quận San Diego có hơn 1,8 triệu cử tri đã ghi danh. 
• Nhiều phiếu bầu bằng thư hơn bao giờ hết được cấp ra bởi Văn Phòng Bầu Cử: hơn 1,35 

triệu và nhiều cử tri không gởi trả lại chúng cho đến Ngày Bầu Cử. Tính đến ngày 2 tháng 
Ba, chỉ có hơn 350.000 cử tri đã trả lại phiếu bầu bằng thư của họ. 

• Ghi danh cử tri có điều kiện tại Văn Phòng Bầu Cử và, mới kỳ bầu cử này, tại các phòng  
phiếu và bốn địa điểm chi nhánh bỏ phiếu vào Ngày Bầu Cử. Điều đó có nghĩa là các cử tri 
đã bỏ lỡ thời hạn ghi danh đi bầu thường khi vẫn có thể ghi danh đi bầu và bỏ phiếu bầu tạm 
thời. 

 
Vì vậy, quý vị có thể mong đợi những gì vào Đêm Bầu Cử? 
 
Kết quả đợt đầu có ngay sau 8 giờ tối. Đó là những phiếu bầu bằng thư được gửi qua đường 

bưu điện, được trả lại tại các điểm thu nhận phiếu bầu bằng thư hoặc bầu trong thời gian bỏ phiếu 
sớm tại Văn Phòng Bầu Cử hoặc một địa điểm chi nhánh bỏ phiếu trước Ngày Bầu Cử. 

 
Đêm bầu cử, các phiếu bầu tại các khu bầu cử phải được chuyển về từ hơn 1.548 địa điểm bỏ 

phiếu trên toàn quận. 
 
Một khi ở Văn Phòng Bầu Cử, các lá phiếu được quét quang. Khi điều đó được thực hiện, kết 

quả sẽ được cập nhật theo chu kỳ. 
 
Tuy nhiên, có thể là nửa đêm trước khi tất cả các lá phiếu tại các địa điểm bỏ phiếu được 

chuyển đến Văn Phòng Bầu Cử. Kết quả cuối cùng không chính thức của đêm bầu cử có thể không 
có được sau 3 giờ sáng. 

 
Nhưng điều đó chỉ bao gồm các lá phiếu có thể được đếm ngay lập tức - có thể khoảng một nửa 

số phiếu. 
 
Có thể dự đoán kết quả của một số phần tranh cử sẽ như thế nào, nhưng những tranh cử mà 

kết quả khít khao sẽ không chắc chắn được. 
 
Những gì còn lại ở đây. 



1414 

  THÔNG CÁO BÁO CHÍ 
ĐỂ PHỔ BIẾN NGAY 

Ngày 3 tháng Ba, 2020 

COUNTY COMMUNICAT IONS OFF ICE 
1600  P A C I F I C  H I G H W A Y ,  RO O M  208  •  S A N  D I E G O ,  CA  92101-2472  

 
 

Q U Ậ N  S A N  D I E G O   
 

 
 
 
Các phiếu bầu bằng thư. Hàng trăm ngàn phiếu bầu bằng thư đã nộp lại tại các phòng phiếu, 

các địa điểm thu nhận, Văn Phòng Bầu Cử và các địa điểm chi nhánh trong Ngày Bầu Cử. Thêm 
nữa, các phiếu bầu bằng thư được gửi ngay trước hoặc vào Ngày Bầu Cử. Những phiếu bầu đó có 
ba ngày để đến nếu được đóng dấu bưu điện vào Ngày Bầu Cử. 

 
Sau đó, có những lá phiếu tạm thời, mà cử tri bầu vì nhiều lý do. Họ đã đi đến một địa điểm bỏ 

phiếu khác với nơi được chỉ định. Họ đã ghi danh để bỏ phiếu qua thư, sau đó quyết định đến bỏ 
phiếu tại một phòng phiếu, nhưng không mang theo phiếu bầu bằng thư của họ. Và những người 
ghi danh vào Ngày Bầu Cử, hiện có thể ở mọi địa điểm bỏ phiếu. Chúng tôi không biết bao nhiêu 
người sẽ làm điều đó. Nhưng nó làm tăng thêm số phiếu bầu tạm thời. 

 
Đối với mỗi lá phiếu tạm thời, nhân viên bầu cử phải bảo đảm cử tri đủ điều kiện để bỏ phiếu - 

và đủ điều kiện để bỏ phiếu cho các phần tranh cử mà họ đã đánh dấu trên lá phiếu. 
 
Nhân viên bầu cử phải tiến hành, xem xét và kiểm tra mọi lá phiếu tạm thời, phiếu bầu được gởi 

đến và bị hư hại. Nó là một quá trình tốn nhiều thời gian và công sức. 
 
“Giữa các phiếu bầu bằng thư và phiếu bầu tạm thời, một cuộc tranh cử mà kết quả khít khao 

luôn đến sau cùng,” ông Michael Vu phát biểu. “Chúng tôi phải cố gắng hết sức để bảo đảm mọi thứ 
chính xác.” 

 
Một số cuộc tranh cử có thể không được quyết định trong vài tuần. 
 
Tuy nhiên, kết quả phải được chứng nhận 30 ngày sau Ngày Bầu Cử vào ngày 2 tháng Tư và 

Văn Phòng Bầu Cử dự kiến sẽ sử dụng mỗi phút trong thời gian chứng nhận để bảo đảm kết quả là 
chính xác. 

 
Để biết thêm thông tin, hãy truy cập sdvote.com hoặc gọi (858) 565-5800. 
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