
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập Michigan.gov/Elections

Thông tin sai lệch về bầu cử

Chống lại thông tin sai lệch

• 

• 

• 

• 

Hãy thực hiện phần việc của quý vị!

Hành động truyền bá thông tin sai lệch về quá trình bầu cử, quyền của cử tri, hoặc thậm 
chí một vấn đề trên lá phiếu là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh của cuộc 
bầu cử. Những nỗ lực này - dù là ở nước ngoài, trong nước, mang tính chất đảng phái, 
hoặc đơn giản là độc hại - đều nhằm gây ra sự ngờ vực trong quá trình bầu cử của chúng 
ta và gây tổn hại cho một nền dân chủ lành mạnh.

Việc chống lại các thông tin sai lệch có hại bằng cách biết sự thật là yếu tố rất quan 
trọng để không chỉ đảm bảo các cuộc bầu cử của chúng ta phản ánh an toàn và chính 
xác ý chí của người dân mà còn cho sự tồn tại của quá trình dân chủ của chúng ta.

Do lượng thông tin khổng lồ sẵn có, điều quan trọng hơn bao giờ hết là trở thành người 
tiếp thu có phản biện phương tiện truyền thông và giải mã nhiều thông điệp cạnh 
tranh đến từ nhiều nguồn khác nhau.

Nếu quý vị không chắc liệu một câu chuyện hoặc tuyên bố có phải là sự thật hay không, 
quý vị có thể tìm thấy thông tin phi đảng phái đã được xác minh, đáng tin cậy tại các 
trang web này:

Nếu quý vị thấy thông tin sai lệch hoặc không chính xác liên quan đến bỏ phiếu 
hoặc bầu cử ở Michigan, vui lòng báo cáo - và kèm theo hình ảnh nếu có thể - tới 
địa chỉ Misinformation@Michigan.gov.

Cũng như các viên chức bầu cử có nhiệm vụ phát hiện thông tin sai lệch về bầu cử và 
nhanh chóng cung cấp thông tin chính xác theo quy định của pháp luật, cử tri có trách 
nhiệm chủ động tìm kiếm các nguồn thông tin đáng tin cậy và khuyến khích đối thoại 
hiệu quả và trung thực.

Michigan.gov/SOSFactCheck – Cung cấp thông tin chính xác về Các 
cuộc bầu cử của Michigan
Snopes.com – Điều tra và lật tẩy thông tin sai lệch, thuyết âm mưu, 
trò lừa bịp, v.v.
FactCheck.org – Xác minh tính chính xác thực tế của bài phát biểu 
chính trị, quảng cáo, cuộc tranh luận, phỏng vấn và thông cáo báo chí
PolitiFact – Xác minh tính chính xác của các tuyên bố từ các chính trị gia
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Để biết thông tin bỏ phiếu được cá nhân hóa, vui lòng truy cập Michigan.gov/Vote

Cách thức ghi danh bỏ phiếu
Có một số cách để ghi danh bỏ phiếu ở Michigan, kể cả vào Ngày Bầu Cử, nhưng tốt nhất 
là quý vị nên ghi danh trong thời gian sớm nhất có thể.

Quý vị có thể điền vào đơn đăng ký bỏ phiếu hoặc cập nhật thông tin ghi danh cử tri:

Trực tuyến – Truy cập Michigan.gov/vote và nhấp vào Register to vote online 
(Ghi danh bỏ phiếu trực tuyến).

Qua đường bưu điện – Tải xuống biểu mẫu ghi danh cử tri qua đường bưu điện 
tại địa chỉ Michigan.gov/ VoterRegForm hoặc yêu cầu gửi cho quý vị một biểu 
mẫu qua đường bưu điện.

Tại văn phòng thư ký quận, thành phố hoặc thị trấn của quý vị – Nếu quý vị chọn 
ghi danh bỏ phiếu với lục sự địa phương, quý vị sẽ được yêu cầu cung cấp thẻ nhận 
dạng có ảnh. Quý vị cũng có thể đăng ký bỏ phiếu tại một văn phòng trợ giúp công 
cộng của tiểu bang như Sở Y tế và Dịch vụ Nhân sinh.

Tại văn phòng chi nhánh của Tổng Thư Ký Tiểu Bang – Nếu đến văn phòng chi 
nhánh của Tổng Thư Ký Tiểu Bang để giao dịch bằng lái xe hoặc ID tiểu bang, quý vị 
sẽ tự động được ghi danh bỏ phiếu trừ khi quý vị chọn không làm như vậy. Nếu quý 
vị đến đó vì một loại giao dịch khác, quý vị cũng có thể gửi biểu mẫu ghi danh cử tri.

Hạn chót để ghi danh bỏ phiếu và có thể bỏ phiếu trong một cuộc bầu cử sắp tới là 15 
ngày trước cuộc bầu cử nếu quý vị ghi danh bằng bất kỳ phương thức nào khác ngoài 
việc gặp trực tiếp lục sự thành phố hoặc thị trấn của mình.

Quý vị có thể ghi danh bỏ phiếu vào Ngày Bầu Cử cho đến 8 giờ tối tại văn phòng lục 
sự thành phố hoặc thị trấn của mình với bằng chứng cư trú và bỏ phiếu khi quý vị ở đó.

Để đủ điều kiện ghi danh bỏ phiếu ở Michigan, quý vị phải là cư dân Michigan trong 
thành phố hoặc thị trấn của mình ít nhất 30 ngày trước Ngày Bầu Cử, là công dân 
Hoa Kỳ, hiện không phải ngồi tù hoặc trong tù và ít nhất 18 tuổi trước Ngày bầu cử.

Quý vị có đủ điện kiện không?

Các tùy chọn để ghi danh

• 

• 

• 

• 

Thời hạn
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Để biết thêm thông tin về bỏ phiếu bầu khiếm 
diện, hãy truy cập Michigan.gov/Vote

Cách thức bỏ phiếu bầu khiếm diện

Quý vị có thể yêu cầu lá phiếu bầu khiếm diện theo một vài cách sau:

Cách gửi lá phiếu bầu khiếm diện của quý vị:

Quý vị không cần có nguyên cớ hay lý do - tất cả các cử tri đã ghi danh ở Michigan hiện 
có thể bỏ phiếu bằng lá phiếu bầu khiếm diện.

Lục sự thành phố hoặc thị trấn của quý vị phải nhận được các yêu cầu về lá phiếu bầu 
khiếm diện trực tuyến và qua đường bưu điện không muộn hơn 5 giờ chiều thứ Sáu 
trước cuộc bầu cử.

Nếu quý vị đã ghi danh tại địa chỉ hiện tại của mình, quý vị có thể yêu cầu một lá phiếu 
bầu khiếm diện trực tiếp tại văn phòng lục sự địa phương bất cứ lúc nào cho đến 4 giờ 
chiều một ngày trước cuộc bầu cử.

Nếu quý vị dự định bỏ phiếu bầu khiếm diện, hãy yêu cầu lá phiếu bầu khiếm diện trong 
thời gian sớm nhất có thể. Quý vị có thể nộp đơn đăng ký sớm nhất đến 75 ngày trước 
cuộc bầu cử.

Truy cập Michigan.gov/Vote và điền vào biểu mẫu trực tuyến.

Đánh dấu lá phiếu của quý vị và nhớ ký tên và niêm phong phong bì gửi lại.

Lục sự thành phố hoặc thị trấn của quý vị cần nhận được lá phiếu bầu khiếm diện 
đã điền đầy đủ thông tin trước 8 giờ tối vào Ngày bầu cử.

Quý vị có thể gửi qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp lá phiếu đến văn phòng 
lục sự địa phương hoặc thùng bỏ phiếu của họ.

Nếu quý vị gửi lại lá phiếu của mình trong vòng hai tuần kể từ Ngày Bầu Cử, hãy 
trực tiếp gửi lá phiếu của quý vị đến văn phòng lục sự hoặc thùng bỏ phiếu để 
tránh sự chậm trễ có thể xảy ra của bưu điện.

Đến trực tiếp văn phòng lục sự thành phố hoặc thị trấn của quý vị.

Tải xuống đơn đăng ký và gửi lại qua đường bưu điện hoặc 
gửi trực tiếp cho lục sự thành phố hoặc thị trấn của quý vị.

Gọi cho lục sự thành phố hoặc thị trấn của quý vị và yêu 
cầu gửi đơn đăng ký in qua đường bưu điện cho quý vị.
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Obtenga información sobre su secretario y conozca más en Michigan.gov/Vote

Ghi danh bỏ phiếu vào Ngày Bầu Cử

Bằng chứng về tư cách đủ điều kiện:

Bằng chứng về cư trú:

Luật Michigan cho phép ghi danh cử tri trong cùng ngày với ngày bầu cử. Quý vị 
có thể ghi danh bỏ phiếu và bỏ phiếu trực tiếp bất cứ lúc nào cho đến 8 giờ tối 
vào Ngày Bầu Cử tại văn phòng lục sự thành phố hoặc thị trấn của mình.

Quý vị phải xuất trình bằng chứng về nơi quý vị sống. Các giấy tờ phải có tên và 
địa chỉ hiện tại của quý vị. Quý vị có thể xuất trình bản sao kỹ thuật số của giấy 
tờ. Các giấy tờ được chấp nhận bao gồm:

Quý vị sẽ cần mang theo bằng chứng về tư cách đủ điều kiện và nơi cư trú 
của mình:

Để đủ điều kiện ghi danh bỏ phiếu, quý vị phải:

Là công dân Hoa Kỳ

Giấy phép lái xe hoặc thẻ ID tiểu bang của Michigan

Hóa đơn điện nước hiện tại

Sao kê ngân hàng

Phiếu lương hoặc séc của chính phủ

Giấy tờ khác do chính phủ cấp

Ít nhất 18 tuổi (khi quý vị bỏ phiếu)

Hiện không phải thi hành án trong trại giam, nhà tù

Là cư dân Michigan (tại thời điểm quý vị đăng ký) và cư dân của thành phố 
hoặc thị trấn của quý vị trong ít nhất 30 ngày (khi quý vị bỏ phiếu)

Nhận thông tin về lục sự địa phương của quý vị 
và tìm hiểu thêm tại Michigan.gov/Vote
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Bỏ phiếu trực tiếp

Tìm địa điểm bỏ phiếu của quý vị

Yêu cầu:

Giấy phép lái xe hoặc ID tiểu bang được cấp ở Michigan hoặc tiểu bang khác
Giấy tờ nhận dạng có ảnh do chính phủ liên bang, tiểu bang hoặc quân đội cấp
Hộ chiếu Hoa Kỳ

Thẻ nhận dạng bộ lạc có ảnh

Giấy tờ nhận dạng của học sinh có ảnh của một trường trung học hoặc cơ sở 
giáo dục đại học được công nhận

Nếu quý vị đã ghi danh, quý vị có thể bỏ phiếu sớm với một lá phiếu bầu khiếm diện tại 
văn phòng lục sự thành phố hoặc thị trấn của mình. Tuy nhiên, nếu đó là Ngày Bầu Cử 
và quý vị chưa có lá phiếu của mình, quý vị chỉ có thể bỏ phiếu tại địa điểm bỏ phiếu địa 
phương của mình.

Các cuộc bầu cử được mở từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối giờ địa phương và quý vị có quyền 
bỏ phiếu miễn là quý vị có mặt xếp hàng trước 8 giờ tối.

Quý vị có thể dễ dàng tìm thấy địa điểm bỏ phiếu hoặc thông tin về lục sự thành phố 
hoặc thị trấn của mình bằng cách truy cập địa chỉ Michigan.gov/Vote.

Khi đến địa điểm bỏ phiếu, quý vị sẽ được yêu cầu xuất trình một loại thẻ ID có ảnh. 
Chấp nhận các loại thẻ ID sau:

Nếu quý vị không có giấy tờ nhận dạng có ảnh, quý vị vẫn có thể bỏ phiếu. Nhân viên 
bầu cử sẽ yêu cầu quý vị ký vào biểu mẫu trước khi quý vị bỏ phiếu và giải thích rằng 
quý vị không có ID.

Sau đó, quý vị sẽ xếp hàng vào danh sách cử tri ghi danh và được giao một lá phiếu 
và một tay áo để bảo vệ bí mật cho lá phiếu của quý vị.

Sau khi vào phòng bỏ phiếu để đánh dấu lá phiếu, quý vị sẽ cho lại lá phiếu vào tay áo.

Sau khi quý vị đưa lá phiếu của mình vào máy kiểm phiếu, quý vị đã chính thức bỏ 
phiếu của mình.Đảm bảo có nhãn dán “I voted" (Tôi đã bỏ phiếu) nếu có.

Để biết thêm thông tin về bỏ phiếu trực tiếp,
hãy truy cập Michigan.gov/Vote
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