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AI MỚI LÀ NGƯỜI QUAN TRỌNG 
TRONG CHÍNH TRƯỜNG MINNESOTA?

Bầu cử là nói lên tiếng nói của mình về các quyết định ảnh hưởng đến 

chúng ta. Bằng cách tham gia trong mùa bầu cử, chúng ta giúp quyết 

định chọn ai là người đại diện cho mình và cho họ biết những gì cộng 

đồng của chúng ta cần. Nếu tất cả chúng ta cùng tập hợp thành nhóm 

người Minnesota gốc Á, chúng ta có thể góp phần tạo nên tiếng nói đáng 

kể cho mình và giúp định hình tương lai tiểu bang của chúng ta.

Ngày bầu cử là Thứ 
Ba, ngày 3 tháng 11 

năm 2020

AI CÓ THỂ BỎ PHIẾU
Để được đi bầu (bỏ phiếu), quý vị phải từ 18 tuổi trở lên, là 
công dân Hoa Kỳ và đã sống ở Minnesota ít nhất 20 ngày. Nếu 
đã bị kết tội đại hình , quý vị có đủ điều kiện để bỏ phiếu nếu đã 
hoàn thành bản án của mình, kể cả thời gian quản chế, phóng 
thích trước hạn tù hoặc trả tự do có giám sát. Hãy ghi danh bỏ 
phiếu tại mnvotes.org. Bất kể tình trạng về quyền bỏ phiếu của 
mình là gì, quý vị vẫn có thể tạo ra sự khác biệt!
• Hãy trò chuyện với những người khác quanh mình, những 

người là cử tri và khuyến khích họ bỏ phiếu.
• Hãy chia sẻ bảng hướng dẫn này với hàng xóm, gia đình 

và bạn bè.
• Hãy tình nguyện phục vụ trong cuộc vận động bầu cử hoặc 

tổ chức giúp ghi danh, giáo dục và khuyến khích cử tri đi 
bỏ phiếu.

BỎ PHIẾU SỚM BẰNG THƯ TÍN
Bất cứ ai được bầu cử ở Minnesota 
đều có thể ghi danh bỏ phiếu bằng 
thư tín tại mnvotes.org. Lá phiếu hoàn 
chỉnh của quý vị phải được bưu điện 
đóng dấu ngày 3 tháng 11 hoăc sớm 
hơn, và nhận được không trễ hơn 
ngày 10 tháng 11. Quý vị cũng có thể 
đích thân đem nó đến văn phòng bầu 
cử nào đã gửi lá phiếu cho mình không 
trễ hơn 3 giờ chiều ngày 3 tháng 11.

ĐÍCH THÂN ĐẾN BỎ PHIẾU SỚM
Việc bỏ phiếu sớm sẽ được bắt đầu từ 
Thứ Sáu, ngày 18 tháng Chín và kéo 
dài đến Thứ Hai, ngày 2 tháng 11. Quý 
vị có thể trực tiếp đến bỏ phiếu tại văn 
phòng bầu cử quận hạt của mình. Hãy 
đeo khẩu trang và thực hành việc giãn 
cách an toàn!

ĐÍCH THÂN ĐẾN BỎ PHIẾU 
TRONG NGÀY BẦU CỬ
Miễn là đến xếp hàng trước 8 giờ tối 
thứ Ba, ngày 3 tháng 11, quý vị vẫn 
có thể bỏ phiếu. Tại Minnesota, quý vị 
có quyền xin nghỉ làm để bỏ phiếu mà 
không bị mất lương. 

Hãy vào pollfinder.sos.state.mn.us để 
tìm ra nơi mình có thể đích thân đến 
bỏ phiếu trong Ngày Bầu cử.

NĂM NAY, TẠI MINNESOTA, CÓ BA CÁCH CHÍNH ĐỂ BỎ PHIẾU:
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TIỂU BANG

CHỨC VỤ TRÁCH NHIỆM CÓ Ý NGHĨA GÌ ĐỐI VỚI QUÝ VỊ
TỔNG THỐNG HOA KỲ
Tổng thống Hoa Kỳ là người đứng 
đầu ngành hành phápcủa chính phủ 
Hoa Kỳ. Tổng thống phục vụ trong 
nhiệm kỳ bốn năm với tối đa là hai 
nhiệm kỳ (tám năm).

• Ký hoặc phủ quyết các đạo luật đã 
được Quốc hội thông qua

• Ban hành các lệnh hành pháp để 
chỉ đạo hoạt động của các cơ 
quan liên bang.

• Phục vụ trong tư cách Tổng Tư 
Lệnh các lực lượng vũ trang Hoa 
Kỳ.

• Bổ nhiệm các thành viên trong Nội 
các và thẩm phán liên bang, kể cả 
các thẩm phán Tối Cao Pháp Viện.

Giám sát các cơ quan liên
bang, kể cả cơ quan quản lý các
chương trình thuộc về giáo dục,
di trú, lao động và dịch vụ xã hội.

Đề cử người được bổ nhiệm trọn đời 
vào chức vụ thẩm phán liên bang và 
thẩm phán Tối cao Pháp viện, là
những người phán quyết các vấn đề 
như di trú, chăm sóc sức khỏe và 
quyền dân sự.

DÂN BIỂU HOA KỲ
Quốc hội bao gồm Hạ viện Hoa Kỳ 
và Thượng viện Hoa Kỳ. Hạ viện có 
435 dân biểu bỏ phiếu, được bầu ra 
2 năm một lần. Minnesota hiện có 8 
Dân biểu Quốc hội.

• Viết luật và thông qua các đạo luật 
liên bang.

• Phê chuẩn cách phân bổ tiền bạc 
đến các chương trình liên bang.

• Có quyền tuyên chiến.
• Có quyền luận tội Tổng thống, Phó 

Tổng thống hoặc các viên chức 
liên bang khác (ở Hạ Nghị viện) 
và có thể bỏ phiếu bãi nhiệm (ở 
Thượng Nghị viện)

• Phê chuẩn hoặc từ chối việc bổ 
nhiệm các thành viên Nội các 
và các thẩm phán Tối cao Pháp 
viện(chỉ Thượng viện).

Gia tăng hoặc cắt giảm tài trợ cho 
các chương trình như Head Start, 
Medicaid, chi tiêu về quân sự, những 
dịch vụ về chăm sóc trẻ em và bạo 
lực gia đình.

Tạo ra các luật liên bang, kể cả các 
luật điều chỉnh về di trú, chăm sóc 
sức khỏe, giáo dục, tư pháp hình sự, 
cũng như các quy định về lao động 
và môi trường.

THƯỢNG NGHỊ SĨ HOA KỲ
Quốc hội bao gồm Hạ viện Hoa Kỳ và 
Thượng viện Hoa Kỳ. Mỗi tiểu bang 
có 2 Thượng nghị sĩ được bầu trong 
các nhiệm kỳ so le sáu năm.

CHỨC VỤ TRÁCH NHIỆM CÓ Ý NGHĨA GÌ ĐỐI VỚI QUÝ VỊ
DÂN BIỂU TIỂU BANG
Minnesota được chia thành 134 quận 
hạt cho Hạ viện Tiểu bang. Mỗi quận 
hạt bầu ra một dân biểu. Việc bầu cử 
dân biểu tiểu bang được tiến hành 
mỗi 2 năm một lần.

• Viết luật và thông qua luật tiểu 
bang.

• Chia sẻ những trách trách nhiệm 
về thiết lập ngân sách với Thống 
đốc.

• Giám sát tiến trình hoạch định ranh 
giới quận hạt của Quốc hội và lập 
pháp tiểu bang sau Thống kê dân 
số năm 2020.

Gia tăng hoặc cắt giảm
ngân sách tiểu bang tài trợ cho
các lãnh vực về giáo dục, dịch vụ
xã hội và doanh nghiệp nhỏ.

Đệ trình và thông qua
những dự luật ảnh hưởng đến
các vấn đề chăm sóc sức khỏe, gia 
cư, giáo dục, tư pháp hình sự
và quyền dân sự.

Hoạch định lại ranh giới Quốc hội và 
lập pháp tiểu bang trong các quận 
hạt sau Thống kê dân số năm 2020, 
là điều ảnh hưởng đến quyền lực 
chính trị của các cộng đồng.

THƯỢNG NGHỊ SĨ TIỂU BANG
Minnesota được chia thành 67 quận 
hạt Thượng viện Tiểu bang. Mỗi quận 
hạt bầu ra một nghị viên tiểu bang. 
Nghị viên tiểu bang phục vụ một 
nhiệm kỳ hai năm và hai nhiệm kỳ 
bốn năm cho mỗi mười năm.

LIÊN BANG



C A A L  •  2 0 2 0

TIỂU BANG
CHỨC VỤ TRÁCH NHIỆM CÓ Ý NGHĨA GÌ ĐỐI VỚI QUÝ VỊ
THẨM PHÁN TỐI CAO PHÁP
VIỆN
Thẩm phán Tối Cao Pháp viện (Toà 
án Tối cao) Minnesota là tòa án cao
nhất tại Minnesota. Có 7 thẩm phán 
Tòa án Tối cao được bầu ra với 
nhiệm kỳ 6 năm.

• Thụ lý một số kháng cáo nhất định 
về hình sự và dân sự.

• Đưa ra các quy tắc chi phối các 
tòa án và luật sư thuộc tiểu bang 
Minnesota.

Thụ lý những kháng cáo nào tạo 
tiền lệ cho các tòa án cấp dưới ở 
Minnesota tuân thủ.

Khiển trách, đình chỉ hoặc cách chức 
những luật sư hoặc thẩm phán nào 
đã vi phạm các tiêu chuẩn đạo đức 
nghề nghiệp.

THẨM PHÁN TÒA KHÁNG ÁN
(TOÀ PHÚC THẨM)
Tòa Kháng án Minnesota là tòa án 
sửa lỗi. Có 19 thẩm phán Tòa Kháng 
án được bầu ra với nhiệm kỳ sáu 
năm.

• Xem xét các quyết định đưa ra bởi 
tòa án xét xử, cơ quan tiểu bang 
và chính quyền địa phương.

Duyệt xét những kháng cáo, kể cả 
kháng cáo trong trường hợp trục 
xuất (nhà), các quyết định trợ cấp 
thất nghiệp và từ chối cho giảm nhẹ 
tội sau khi kết án.

Duyệt xét một số quyết định của các 
cơ quan chính phủ, như hội đồng 
thành phố và hội đồng về giáo dục.

Tùy theo quý vị hiện đang sống ở đâu, những địa điểm trên lá phiếu của quý vị sẽ khác nhau.

CHỨC VỤ TRÁCH NHIỆM CÓ Ý NGHĨA GÌ ĐỐI VỚI QUÝ VỊ

QUẬN ỦY VIÊN
Minnesota có 87 quận hạt được
phục vụ bởi các Hội đồng Ủy viên
đã được bầu chọn. Các ủy viên này 
được bầu chọn cho nhiệm kỳ
bốn năm.

• Quyết định ngân sách cho tất cả 
các chương trình và dịch vụ của 
quận hạt.

• Giám sát tất cả các chương trình 
và dịch vụ của quận.

Quyết định tài trợ cho các chương 
trình và dịch vụ của quận hạt, bao 
gồm bảo trì công viên, hệ thống thư 
viện, các sáng kiến về an toàn công 
cộng và sức khỏe cộng đồng.

Xử lý đơn ghi danh của cử tri, quản 
lý dụng cụ bỏ phiếu và tổng hợp kết 
quả bầu cử.

THẨM PHÁN TÒA ÁN KHU VỰC
Các Thẩm phán tòa án khu vực phục 
vụ trong mười khu vực tư pháp theo 
địa lý. Mỗi thẩm phán được bầu chọn 
với nhiệm kỳ sáu năm.

• Quyết định các vụ xử tại các tòa 
án hình sự, dân sự và gia đình.

Thụ lý những vụ xử như dân sự hoặc 
xung đột gia đình, tranh chấp chủ 
nhà-người thuê và các vụ bạo lực 
cảnh sát.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG 
TRƯỜNG (HỘI ĐỒNG GIÁO 
DỤC)
Mỗi khu học chánh ở Minnesota có 
một hội đồng giáo dục được bầu 
chọn tại địa phương. Hội đồng giáo 
dục được bầu ra với quy mô lớn 
hoặc theo học khu với nhiệm kỳ bốn 
năm.

• Tiếp thu các chính sách nhằm 
hướng dẫn học khu.

• Thuê mướn và sử dụng giám đốc 
học khu.

• Phê duyệt ngân sách hàng năm.

Đặt ra các chính sách của học khu về 
giáo dục từ xa, giáo trình và hỗ trợ 
cho Người học tiếng Anh.

Đưa ra những quyết định về an toàn 
học đường, kể cả hợp đồng với cảnh 
sát địa phương.

ĐỊA PHƯƠNG
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Liên Minh Các Lãnh Đạo 
Người Mỹ gốc Á khai thác 
sức mạnh tập thể của người 
Mỹ gốc Á để cải thiện đời sống 
cộng đồng bằng cách kết nối, 
học hỏi và cùng nhau hành 
động.

www.caalmn.org

Facebook: CAALMinnesota
Twitter: @CAALMN

Instagram: @CAALMN

CAPI USA là một tổ chức phi 
lợi nhuận tận tâm hướng dẫn 
những người tị nạn và di dân 
trên con đường hướng tới 
quyền tự quyết và bình đẳng 
xã hội.

www.capiusa.org

Facebook: CAPIUSA1982
Twitter: @CAPIUSA1982

Instagram: @capi.usa

Forward Together hợp nhất 
các nhà lãnh đạo cấp cơ sở để 
giành quyền, sự công nhận và 
nguồn lực cho tất cả các gia 
đình.

www.forwardtogether.org

Facebook: FwdTogether
Twitter: @FwdTogether

Instagram: @FwdTogether

#ASIANSVOTEMN

BE A


