
 

 

Cuộc Bầu Cử Tổng Thống Sơ Cấp năm 
2016  
Vào ngày 24 tháng 5 năm 2016, Cuộc Bầu Cử Tổng Thống Sơ Cấp của Washington sẽ 
tạo điều kiện quan trọng cho các cử tri Washington tham gia đề cử các ứng cử viên cho 
Cuộc bầu cử Tổng Thống Hoa Kỳ. 

Tiểu bang Washington là tiểu bang đông dân thứ nhì ở miền Tây, và mỗi ứng cử viên 
cho vị trí tổng thống sẽ cố gắng để chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ tại một tiểu 
bang Bờ Tây quan trọng như Washington. 

Những ngày quan trọng cho Cuộc Bầu Cử Tổng Thống Sơ 
Cấp 

 Ngày 20 tháng 2 – Bầu cử nội bộ Đảng Cộng hòa Tiểu bang Washington (thông tin 
chi tiết: www.wsrp.org) 

 Ngày 26 tháng 3 – Bầu cử nội bộ Đảng Dân chủ Tiểu bang Washington (thông tin 
chi tiết: www.wa-democrats.org) 

 Ngày 9 tháng 4 - Các lá phiếu trong quân đội và từ nước ngoài được gửi qua 
đường bưu điện cho Cuộc Bầu Cử Tổng Thống Sơ Cấp 

 Ngày 25 tháng 4 - Hạn chót đăng ký qua đường bưu điện hoặc trực tuyến, hoặc 
cập nhật đăng ký của quý vị 

 Ngày 6 tháng 5 - Thời gian bỏ phiếu 18 ngày cho Cuộc Bầu Cử Tổng Thống Sơ 
Cấp bắt đầu / lá phiếu thông thường được gửi qua đường bưu điện 

 Ngày 16 tháng 5 - Hạn chót đăng ký cử tri mới của tiểu bang Washington (chỉ trực 
tiếp đăng ký) 

 Ngày 24 tháng 5 - Cuộc Bầu Cử Tổng Thống Sơ Cấp 

http://www.wsrp.org/
http://www.wa-democrats.org/


Những câu hỏi thường gặp (FAQ) 

 Bầu Cử Tổng Thống Sơ Cấp là gì? 

 Các đảng chính trị sẽ sử dụng kết quả của Cuộc Bầu Cử Tổng Thống Sơ Cấp như 
thế nào? 

 Ngày đăng ký cuối cùng để tôi có thể bỏ phiếu cho Cuộc Bầu Cử Tổng Thống Sơ 
Cấp năm 2016 là ngày nào? 

 Làm thế nào để tôi tham gia? 

 Tại sao tôi phải tuyên bố chọn đảng? 

 Một đảng chính trị chủ yếu là gì? 

 Tuyên bố chọn đảng xuất phát từ đâu? 

 Tôi có thể tham gia cả đại hội sơ cấp và đại hội chính trị không? 

 Lựa chọn chính đảng của tôi sẽ được giữ trong hồ sơ ghi danh cử tri bao lâu? 

 Tại sao Ben Carson vẫn có tên trên lá phiếu? 

 Tại sao Marco Rubio không có tên trên lá phiếu? 

 

Bầu Cử Tổng Thống Sơ Cấp là gì? 
Bầu Cử Tổng Thống Sơ Cấp tạo cơ hội cho tất cả các cử tri tham gia đề cử các ứng cử 
viên đảng chính trị chủ yếu. Những ứng cử viên này được đề cử tại từng hội nghị toàn 
quốc đảng chính trị chủ yếu. Các đảng chính trị có thể quyết định sử dụng kết quả Sơ 
Cấp khi xác định ứng cử viên mà từng đại biểu của Tiểu bang Washington ủng hộ tại 
hội nghị quốc gia đảng chính trị. 

Trở lại phần đầu 

Các đảng chính trị sẽ sử dụng kết quả của Cuộc Bầu Cử Tổng Thống Sơ 

Cấp như thế nào? 
Các đảng chính trị vẫn có thẩm quyền quyết định xem họ có sử dụng Cuộc Bầu Cử 

Tổng Thống Sơ Cấp để cử các đại biểu đến các cuộc hội nghị đề cử quốc gia hay 

không. Các đảng chính trị cũng có thể sử dụng kết quả họp kín, hoặc kết hợp các kết 

quả sơ bộ và kết quả họp kín. 

Đảng Cộng hòa sẽ sử dụng kết quả của cuộc Bầu cử Sơ bộ để phân bổ 100% đại biểu 

tại đại hội đảng. Đảng Dân chủ sẽ không sử dụng kết quả của cuộc Bầu cử Sơ bộ để 

phân bổ đại biểu của họ. Họ sẽ chỉ dựa trên kết quả của Cuộc họp chính trị kín theo 

phân khu bầu cử vào ngày 26 tháng 3. 

Trở lại phần đầu 

http://www.sos.wa.gov/elections/2016-Presidential-Primary.aspx#qhome
http://www.sos.wa.gov/elections/2016-Presidential-Primary.aspx#qhome


Ngày đăng ký cuối cùng để tôi có thể bỏ phiếu cho Cuộc Bầu Cử Tổng 

Thống Sơ Cấp năm 2016 là ngày nào? 
Để bỏ phiếu trong Cuộc Bầu Cử Tổng Thống Sơ Cấp năm 2016, quý vị phải là cử tri 
đăng ký tại tiểu bang Washington. Chúng tôi khuyến khích các cử tri đăng ký sớm nhất 
có thể để tránh chậm trễ. 

Ngày 25 tháng 4 năm 2016 là ngày cuối cùng đăng ký qua đường bưu điện hoặc trực 
tuyến. Các cử tri hiện không đăng ký bỏ phiếu tại tiểu bang Washington có thể đăng ký 
trực tiếp tại Văn Phòng của Thanh Tra Viên Quận cho đến ngày 16 tháng 5 năm 2016. 

Ngày 25 tháng 4 năm 2016 cũng là thời hạn thay đổi địa chỉ hoặc tên cho các đăng ký 
cử tri hiện tại của tiểu bang Washington. 

Trở lại phần đầu 

Làm thế nào để tôi tham gia? 
Mỗi cử tri đăng ký sẽ nhận được một lá phiếu của Cuộc Bầu Cử Tổng Thống Sơ Cấp 
qua đường bưu điện. 

Tuyên bố chọn đảng. Quý vị phải ký tên tuyên bố chọn đảng chính trị trên phong bì gửi 
lại lá phiếu. Tuyên bố đã ký tên phải khớp với đảng chính trị của ứng cử viên được bỏ 
phiếu của quý vị. 

Chỉ bỏ phiếu cho một người. Cả hai lá phiếu của Đảng dân chủ và Đảng cộng hòa sẽ 
hiển thị trên một lá phiếu hợp nhất. Không như những cuộc bầu cử khác, quý vị chỉ có 
thể bỏ phiếu cho một ứng cử viên trong toàn bộ trang lá phiếu hợp nhất. 

Trở lại phần đầu 

Tại sao tôi phải tuyên bố chọn đảng? 
Chỉ đối với Cuộc Bầu Cử Tổng Thống Sơ Cấp, các đảng chính trị chủ yếu yêu cầu các 
cử tri đăng ký tuyên bố chọn đảng cụ thể. Đối với năm 2016, cả hai đảng cộng hòa và 
đảng dân chủ nộp bảng tuyên bố chọn đảng cho Cuộc Bầu Cử Tổng Thống Sơ Cấp. 
(RCW 29A.56.050) 

Trở lại phần đầu 

Một đảng chính trị chủ yếu là gì? 
Đảng chính trị chủ yếu được định nghĩa là: 

"...đảng chính trị có những người được đề cử vào chức vụ tổng thống và phó tổng 
thống nhận được ít nhất năm phần trăm trong tổng số phiếu bầu tại cuộc bầu cử 
tổng thống lần trước." (RCW 29A.04.086) 
Hiện nay, chỉ Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ mới đủ điều kiện là các đảng chính 
trị chủ yếu. 

Trở lại phần đầu 

https://wei.sos.wa.gov/agency/osos/en/voters/Pages/register_to_vote.aspx
https://wei.sos.wa.gov/agency/osos/en/voters/Pages/register_to_vote.aspx
http://www.sos.wa.gov/elections/auditors.aspx
http://www.sos.wa.gov/elections/2016-Presidential-Primary.aspx#qhome
http://www.sos.wa.gov/elections/2016-Presidential-Primary.aspx#qhome
http://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=29A.56.050
http://www.sos.wa.gov/elections/2016-Presidential-Primary.aspx#qhome
http://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=29A.04.086
http://www.sos.wa.gov/elections/2016-Presidential-Primary.aspx#qhome


Tuyên bố chọn đảng xuất phát từ đâu? 
Các đảng chủ yếu soạn thảo tuyên bố và các cử tri phải tuyên thệ theo. Đó là: 

Tuyên bố của Đảng Cộng Hòa: "Tôi xin tuyên bố rằng tôi là Đảng Viên Đảng Cộng 
Hòa và tôi chưa từng tham gia và sẽ không tham gia vào đại hội đảng tại địa phương 
hay hệ thống hội nghị của một đảng phái nào khác trong năm 2016." 

Tuyên bố của Đảng Dân Chủ: "Tôi xin tuyên bố tự nhận mình là một ĐẢNG VIÊN 
ĐẢNG DÂN CHỦ và tôi sẽ không tham gia vào quá trình đề cử của bất kỳ đảng phái 
nào khác trong Cuộc bầu cử Tổng Thống năm 2016." 

Trở lại phần đầu 

Tôi có thể tham gia cả đại hội sơ cấp và đại hội chính trị không? 
Các cử tri có thể tham gia đại hội đảng chính trị và Cuộc Bầu Cử Tổng Thống Sơ Cấp, 
nhưng chỉ đại diện cho đảng đó. 

Mỗi cử tri tham gia vào Cuộc Bầu Cử Tổng Thống Sơ Cấp phải ký tên vào bản tuyên bố 
chọn đảng cho biết rằng cử tri không tham gia vào quy trình họp kín của đảng khác. Mỗi 
đảng sẽ nhận được danh sách các cử tri chọn liên kết với đảng đó trong cuộc bầu cử 
sơ bộ. 

Cuộc họp kín khu vực bầu cử của thành viên Đảng Cộng Hòa tiểu bang Washington sẽ 
được tổ chức vào thứ Bảy, ngày 20 tháng 2 năm 2016. Cuộc họp kín khu vực bầu cử 
của thành viên Đảng Dân Chủ tiểu bang Washington sẽ được tổ chức vào thứ Bảy, 
ngày 26 tháng 3 năm 2016. Để biết thông tin về cuộc họp kín của đảng chính trị, hãy 
liên hệ tổ chức đảng chính trị tiểu bang. 

Trở lại phần đầu 

Lựa chọn chính đảng của tôi sẽ được giữ trong hồ sơ ghi danh cử tri bao 

lâu? 
Lựa chọn chính đảng của quý vị sẽ được xóa khỏi hồ sơ ghi danh cử tri sau 60 ngày. 

Trở lại phần đầu 

Tại sao Ben Carson vẫn có tên trên lá phiếu? 
Ben Carson đã công khai đình chỉ chiến dịch tranh cử vào ngày 4 tháng 3; tuy nhiên, 
ông đã không rút đơn tranh cử. 

Trở lại phần đầu 

Tại sao Marco Rubio không có tên trên lá phiếu? 
Mặc dù ông có tên trong danh sách các ứng cử viên ban đầu, Marco Rubio không có 
tên trong Sách Hướng dẫn Cử tri hay lá phiếu vì ông đã rút đơn tranh cử vào ngày 18 
tháng 3. 

Trở lại phần đầu 

http://www.sos.wa.gov/elections/2016-Presidential-Primary.aspx#qhome
http://www.wsrp.org/contact
http://www.wa-democrats.org/contact
http://www.sos.wa.gov/elections/2016-Presidential-Primary.aspx#qhome
http://www.sos.wa.gov/elections/2016-Presidential-Primary.aspx#qhome
http://www.sos.wa.gov/elections/2016-Presidential-Primary.aspx#qhome
http://www.sos.wa.gov/elections/2016-Presidential-Primary.aspx#qhome


 


