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tiếp tục ở mặt sau…

BẦU CỬ SƠ CẤP  
CHỨC TỔNG THỐNG 

NGÀY 3 THÁNG 3, 2020
• Giờ bỏ phiếu: 7 giờ sáng đến 8 giờ tối. tại đa số các địa điểm.
•  Tìm địa điểm bỏ phiếu của quý vị và tìm hiểu cách bỏ phiếu trực 

tiếp hoặc qua bưu điện tại mnvotes.org.
• Bỏ phiếu sớm bắt đầu từ ngày 17 tháng 1 năm 2020.

LÁ PHIẾU
•  Chỉ các đảng chính trị lớn mới được tham gia; mỗi đảng có lá phiếu 

riêng trong đó chỉ các ứng cử viên của họ được liệt kê.
•  Quý vị chỉ được yêu cầu lá phiếu của một đảng khi quý vị bỏ phiếu, 

dù khiếm diện hoặc trực tiếp tại địa điểm bỏ phiếu của quý vị.
•  Lá phiếu của quý vị sẽ chỉ liệt kê những người được đề cử làm 

Tổng thống cho đảng mà quý vị yêu cầu.
•  Hồ sơ lá phiếu của đảng mà quý vị đã chọn sẽ được cung cấp cho 

đảng chính trị lớn.
•  Mỗi chủ tịch đảng lớn sẽ nộp một danh sách các ứng cử viên của 

đảng của họ, và sẽ quyết định xem sẽ có một khoảng trống ghi tên 
vào lá phiếu của đảng của họ hay không.

•  Kết quả cuộc đề cử tổng thống sơ cấp sẽ xác định các đại biểu của 
tiểu bang Minnesota cho mỗi đảng lớn.

Vào tháng 3 năm 2020, Minnesota sẽ tổ chức một cuộc bầu 
cử sơ cấp để bỏ phiếu cho người được đề cử bởi mỗi đảng để 
được chức Tổng thống.



…tiếp tục từ mặt trước
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BẦU CỬ SƠ CẤP  
CHỨC TỔNG THỐNG 
CÒN CÓ CÁC CUỘC HỌP KÍN CỦA ĐẢNG Ở PHÂN 
KHU KHÔNG?
•  Các cuộc họp kín và các hội nghị đề cử địa phương và tiểu bang 

vẫn sẽ diễn ra cho các hoạt động khác của đảng.
•  Các cuộc họp kín tại phân khu là các cuộc họp được điều hành bởi 

các đảng chính trị tiểu bang. Chúng là những cuộc họp đầu tiên 
trong một loạt các cuộc họp trong đó các đảng có thể xác nhận 
các ứng cử viên của họ, chọn đại biểu và đặt mục tiêu và ưu tiên 
(tuyên ngôn của đảng).

•  Các cuộc họp kín năm 2020 sẽ được tổ chức vào Thứ Ba, ngày 
25 tháng 2 lúc 7 giờ chiều. Các địa điểm của cuộc họp kín sẽ 
được đăng tại mnvotes.org trước ngày họp kín.

TẠI SAO CÓ SỰ THAY ĐỔI?
•  Vào năm 2016, cơ quan lập pháp tiểu bang Minnesota đã thông 

qua luật thành lập việc đề cử tổng thống sơ cấp (Chương 207A của 
Bộ luật Minnesota và Chương 8215 của các Điều lệ Minnesota).

•  Cuộc Bầu cử Sơ cấp của Tiểu bang sẽ được tổ chức vào ngày 11 
tháng 8 năm 2020 cho các chức vụ không phải là Tổng thống.

THẮC MẮC?
• Truy cập mnvotes.org để biết thêm thông tin về bỏ phiếu và bầu cử.
•  Liên lạc với văn phòng bầu cử quận của quý vị (danh sách có sẵn 

tại mnvotes.org). 
•  Tổng thư ký Tiểu bang Minnesota: 651-215-1440  

hoặc elections.dept@state.mn.us


