Cách thức Tranh
cử vào Hạ Viện
Hoa Kỳ
Các Yêu Cầu Để Được Nhận Lá Phiếu Bầu cho
Bầu Cử Sơ Bộ ngày 21 tháng 6 năm 2022 và
Cuộc Tổng Tuyển Cử ngày 8 tháng 11 năm
2022
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Trang 2

Định nghĩa và các Biểu tượng chính
Đảng chính trị – một tổ chức chính trị mà tại một
trong hai cuộc tổng tuyển cử trước đó trên toàn
tiểu bang, đã nhận được ít nhất 10 phần trăm
tổng số phiếu bầu cho bất kỳ văn phòng toàn tiểu
bang nào tham gia cuộc bầu cử đó (hiện chỉ có
Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa)
Ứng cử viên tham gia bầu cử sơ bộ – cá nhân đang
tìm kiếm đề cử của một đảng chính trị thông qua
hình thức ứng cử vào cuộc bầu cử sơ bộ

- Ghi chú về nơi tìm thông tin trong Bộ Luật
Virginia hoặc Bộ Luật Hành Chính Virginia.
- Cho biết thời hạn bắt đầu và/hoặc kết thúc
nhận hồ sơ đăng ký .
- Cho biết thông tin về nơi nộp hồ sơ.

- Cho biết thêm thông tin có thể hữu ích.
Ứng cử viên chính đảng không tham gia bầu cử
sơ bộ – cá nhân tìm kiếm đề cử của một đảng
chính trị không thông qua hình thức bầu cử sơ bộ;
mà thông qua hình thức diễn thuyết trước đảng
Ứng cử viên độc lập– cá nhân muốn tranh cử
trong cuộc Tổng Tuyển Cử mà không thông qua đề
cử của Đảng Cộng Hòa hoặc Đảng Dân Chủ (hoặc
có thể của một đảng chính trị khác được công
nhận hoặc không thuộc chính đảng nào)
Người đương nhiệm– người đang đương
nhiệm và muốn tái ứng cử chức vụ đó
Cử tri đủ điều kiện – bất kỳ cá nhân nào đủ điều
kiện bỏ phiếu theo Hiến Pháp Virginia (Virginia
Constitution) và được đăng ký bỏ phiếu hợp lệ
(xem định nghĩa tại đây)
Va. Code – Bộ Luật Virginia
VAC – Bộ Luật Hành Chính Virginia (Virginia
Administrative Code)
ELECT – Bộ Bầu Cử Virginia (Virginia Department of
Elections)
1100 Bank Street, Tầng 1
Richmond, VA 23219
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Trang 3

Làm thế nào để tên của ứng cử viên nằm trên lá phiếu
bầu tại tiểu bang Virginia
Vui lòng làm theo các hướng dẫn này nếu quý vị đang tranh cử vào Hạ Viện
Hoa Kỳ.

Vui lòng làm theo những hướng dẫn này để có tên là ứng cử viên trên lá phiếu
bầu cho:
 cuộc Bầu Cử Sơ Bộ vào Thứ Ba, ngày 21 tháng 6 năm 2022.
 cuộc Tổng Tuyển Cử vào Thứ Ba, ngày 8 tháng 11 năm 2022.

Lịch Bầu Cử năm 2020
Loại hình Bầu cử

Ứng cử viên: Ngày cuối cùng nộp hồ sơ

Bầu cử sơ bộ
Thứ Ba, ngày 21 tháng 6
năm 2022

Vào lúc 5:00 chiều, thứ Năm, ngày 7 tháng 4
năm 2022

Tìm kiếm thông tin trong Bộ Luật: Va. Code §§ 24.2-503, 24.2-522 and 24.2-524

Tổng Tuyển Cử
Thứ Ba, ngày 8 tháng 11
năm 2022

Vào 7:00 tối, thứ Ba, ngày 21 tháng 6
năm 2022

Tìm kiếm thông tin trong Bộ Luật: Va. Code §§ 24.2-503 và 24.2-507

Quý vị có đáp ứng các điều kiện cơ bản để trở thành ứng cử viên không?
☐

Quý vị là công dân Hoa Kỳ trong vòng bảy năm qua tại thời điểm hoặc trước ngày trúng cử, thứ Ba,
ngày 8 tháng 11 năm 2022.

☐

Quý vị sẽ từ hai mươi lăm tuổi trở lên tại thời điểm hoặc trước ngày trúng cử, thứ Ba, ngày 8 tháng 11
năm 2022.

☐

Quý vị sẽ trở thành cư dân của Khối Thịnh Vượng Chung Virginia (Commonwealth of Virginia) tại thời
điểm hoặc trước ngày trúng cử, thứ Ba, ngày 8 tháng 11 năm 2022.
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Trang 4

Để nộp hồ sơ, tôi cần nộp những gì, khi nào và nộp ở đâu?
Bảng dưới đây chỉ mang tính tóm tắt. Tìm hiểu thêm thông tin dưới đây.
Tôi cần nộp những hồ
sơ gì?

Ghi chú hoặc
thông tin
khác

Giấy Chứng Nhận Đủ
Điều Kiện Là Ứng Cử
Viên - Văn Phòng Liên
Bang

Tôi nộp đơn
ứng cử này ở
đâu?

Khi nào bắt đầu
nhận hồ sơ?

Với Bộ Bầu Cử.

Đối với ứng cử viên
tham gia bầu cử
sơ bộ:

Hạn nộp sẽ căn
cứ vào dấu bưu
điện nếu gửi
thư bảo đảm
USPS.

1
§§ 24.2-501, 24.2-503, và
Hiến Pháp Hoa Kỳ, Điều 1,
mục 2, khoản 2

Thứ Hai, ngày 3
tháng 1 năm 2022.
Đối với ứng cử
viên của đảng
chính trị không
tham gia bầu cử
sơ bộ và ứng cử
viên độc lập:

Hạn chót nộp đơn
ứng cử là khi nào?

Thứ Năm, ngày 7 tháng 4
năm 2022
lúc 5:00 chiều

Thứ Ba, ngày 21 tháng 6
năm 2022
lúc 7:00 tối

Thứ Hai, ngày 3
tháng 1 năm 2022.
Phí Nộp Hồ Sơ Bầu Cử
Sơ Bộ

Với Bộ Bầu Cử.

2

Đối với ứng cử viên
tham gia bầu cử
sơ bộ:
Thứ Hai, ngày 3
tháng 1 năm 2022.

§§ 24.2-523 và 24.2-524

Thứ Năm, ngày 7 tháng 4
năm 2022
lúc 5:00 chiều

Đối với ứng cử viên chính đảng không tham gia
bầu cử sơ bộ và ứng cử viên độc lập: Quý vị
không cần nộp hồ sơ ứng cử.

Tuyên Bố Tranh Cử

3a

§§ 24.2-505, 24.2-507, 24.2520, và 24.2-522

Nộp Đơn Kiến
Nghị của Cử Tri
Đủ Điều Kiện
(3c) và nếu có
thể, nộp cùng
biên nhận lệ phí
nộp đơn tham
gia bầu cử sơ
bộ (3b).

Đối với ứng cử
viên tham gia bầu
cử sơ bộ: Với Chủ
Tịch của Đảng
Chính Trị tại Khu
Vực Quốc Hội.

Đối với ứng cử viên
tham gia bầu cử sơ
bộ: Thứ hai, ngày

Thứ Năm, ngày 7 tháng 4
năm 2022
lúc 5:00 chiều

21 tháng 3 năm
2022 lúc 12:00 trưa
Đối với ứng cử viên chính đảng không tham gia
bầu cử sơ bộ: Quý vị không cần nộp hồ sơ
ứng cử.

Đối với các ứng
cử viên còn lại:
Với Bộ Bầu Cử.

Ứng cử viên
độc lập:
Thứ Hai, ngày 3
tháng 1 năm 2022.

Thứ Ba, ngày 21 tháng 6
năm 2022
lúc 7:00 tối

12/2021

Tháng 6 và tháng 11 năm 2022 Tập San dành cho Ứng Cử Viên tranh cử Hạ Viện Hoa Kỳ

Tôi cần nộp những hồ
sơ gì?

Ghi chú hoặc
thông tin khác

Biên Nhận cho Phí Nộp
Hồ Sơ Bầu Cử Ban Đầu

3b

Tôi nộp đơn
ứng cử này ở
đâu?

Khi nào bắt đầu
nhận hồ sơ?

Với Chủ Tịch của
Đảng Chính Trị
tại Khu Vực Quốc
Hội.

Đối với ứng cử viên

§§ 24.2-522, 24.2-523, và
24.2-524

tham gia bầu cử sơ
bộ: Thứ hai, ngày

Trang 5

Hạn chót nộp đơn
ứng cử là khi nào?

Thứ Năm, ngày 7 tháng 4
năm 2022
lúc 5:00 chiều

21 tháng 3 năm
2022 lúc 12:00 trưa
Đối với ứng cử viên chính đảng không tham gia
bầu cử sơ bộ và ứng cử viên độc lập: quý vị
không cần nộp hồ sơ ứng cử.

Đơn Kiến Nghị của
Cử Tri Đủ Điều Kiện

3c

§§ 24.2-505(D), 24.2506, 24.2-507, 24.2-521,
và 24.2-522

Nộp Tuyên Bố
Tranh Cử (3a) và
nếu có thể, nộp
kèm Biên Nhận
Lệ Phí Nộp Hồ
Sơ Bầu Cử Sơ Bộ
(3b).

Đối với ứng cử
viên tham gia
bầu cử sơ bộ:
Với Chủ Tịch của
Đảng Chính Trị
tại Khu Vực
Quốc Hội.
Đối với các ứng
cử viên còn lại:
Với Bộ Bầu Cử.

Bộ Luật Hành Chính 1
VAC 20-50-20 và 1 VAC
20-50-30

Các ứng cử viên
độc lập không cần
nộp tất cả các
trang ký tên cùng
một lúc.

Đối với ứng cử viên
tham gia bầu cử sơ
bộ:
Thứ hai, ngày 21
tháng 3 năm
2022 lúc 12:00 trưa

Thứ Năm, ngày 7 tháng 4
năm 2022
lúc 5:00 chiều

Đối với ứng cử viên chính đảng không tham gia
bầu cử sơ bộ: Quý vị không cần nộp hồ sơ ứng
cử.
Ứng cử viên
độc lập:
Thứ Hai, ngày 3
tháng 1 năm 2022.

Thứ Ba, ngày 21 tháng 6
năm 2022
lúc 7:00 tối
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Trang 6

Làm theo các bước sau để nộp tuyên bố tranh cử:
1

Điền đầy đủ thông tin và nộp Giấy Chứng Nhận Điều Kiện Ứng Cử Viên – Các
Văn Phòng Liên Bang (ELECT-501(FED)).

Tìm kiếm thông tin trong Bộ Luận Virginia §§ 24.2-501, 24.2-503, và Hiến Pháp Hoa Kỳ,
Điều 1, mục 2, khoản 2.

Đối với ứng cử viên tham gia bầu cử sơ bộ
Thời gian bắt đầu nhận hồ sơ Ngày 3 tháng 1 năm 2022.
Thời gian kết thúc nhận hồ sơ Ngày 7 tháng 4 năm 2022 lúc 5:00 chiều.

Đối với ứng cử viên của đảng chính trị không tham gia bầu cử sơ bộ và
ứng cử viên độc lập
Thời gian bắt đầu nhận hồ sơ Ngày 3 tháng 1 năm 2023.
Thời gian kết thúc nhận hồ sơ vào lúc 7:00 tối ngày 21 tháng 6 năm 2022.

Tất cả các ứng cử viên có thể nộp hồ sơ qua đường bưu điện trước hạn chót và Bộ Bầu
Cử chấp nhận hình thức này.
Quý vị cần:
 Thanh toán cước bưu điện và gửi hồ sơ bằng thư bảo đảm .


Giữ lại biên nhận trong trường hợp Bộ Bầu Cử yêu cầu quý vị cung cấp bằng
chứng cho thấy quý vị đã gửi hồ sơ trước hạn chót nhận hồ sơ.


Gửi đơn này đến Bộ Bầu Cử tại địa chỉ Tầng 1, 1100 Bank Street, Richmond, 23219.
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Trang 7

Nộp kèm lệ phí Nộp Hồ Sơ Bầu Cử Sơ Bộ và biên nhận.

Tìm kiếm trong Bộ Luật Virginia §§ 24.2-523 và 24.2-524. Mức lương của thành viên Hạ
Viện Hoa Kỳ năm 2022 là 174.000 USD. Do đó, lệ phí nộp hồ sơ bầu cử sơ bộ năm 2022 là
3.480 USD. Séc thanh toán cho chiến dịch tranh cử được gửi đến cho Bộ Bầu Cử nhằm
mục đích thanh toán lệ phí nộp hồ sơ bầu cử sơ bộ phải được ký phát dưới hình thức séc
bảo đảm. Ngoài ra, lệnh chuyển tiền cũng sẽ được chấp nhận. Vui lòng hạn chế gửi tiền
mặt. Bộ Bầu Cử sẽ không chịu trách nhiệm đối với các vấn đề liên quan đến lệ phí không
đủ nếu có phát sinh. Séc phải được ký phát cho người thụ hưởng là Bộ Ngân Quỹ Virginia
(Treasurer of Virginia).
Bắt đầu nhận thanh toán lệ phí vào ngày 3 tháng 1 năm 2022.
Thanh toán lệ phí trước 5 giờ chiều, ngày 7 tháng 4 năm 2022.
Nộp Biên Nhận Lệ Phí Nộp Hồ Sơ Bầu Cử Sơ Bộ, kèm theo mẫu Tuyên Bố Tranh Cử, và
chữ ký ủng hộ từ ngày 21 tháng 3 năm 2022 đến ngày 7 tháng 4 năm 2022.
Các ứng cử viên không tham gia bầu cử sơ bộ và ứng cử viên độc lập không cần phải nộp phí
hồ sơ.

Nộp khoản thanh toán này cho Bộ Bầu Cử. Bộ Bầu Cử sẽ phát hành biên nhận trong
chiến dịch tranh cử, thể hiện số tiền thanh toán lệ phí nộp hồ sơ bầu cử sơ bộ.
Lưu giữ biên nhận thanh toán. Quý vị sẽ cần nộp kèm biên nhận này cùng với Tuyên Bố
Tranh Cử và các trang chữ ký ủng hộ.

Lệ phí nộp hồ sơ bầu cử sơ bộ của tôi sẽ được xử lý như thế nào nếu tôi không
đủ điều kiện, tranh cử không có đối thủ hoặc rút lui không tham gia tranh cử?
Nếu quý vị không đủ điều kiện hoặc tranh cử không có đối thủ trong cuộc bầu cử sơ bộ, quý
vị sẽ được hoàn lệ phí nộp hồ sơ bầu cử sơ bộ.

Nếu quý vị rút khỏi chiến dịch tranh cử, quý vị có thể được hoàn lại phí nếu Cơ Quan Ghi
Danh nhận được thông báo rút lui của quý vị trước khi chủ tịch khu vực quốc hội nộp mẫu
Giấy Chứng Nhận Ứng Cử Viên Bầu Cử Sơ Bộ Đủ Điều Kiện. Thời hạn để các chủ tịch đảng gửi
giấy chứng nhận là ngày 12 tháng 4 năm 2022, tuy nhiên, đảng vẫn có thể gửi đi sớm hơn.
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Trang 8

3a; Điền đầy đủ thông tin và nộp mẫu Tuyên Bố Tranh Cử (SBE-505/520).
3b
Tìm kiếm trong Bộ Luật Virginia §§ 24.2-505, 24.2-507, 24.2-520, và 24.2-522.

Đối với ứng cử viên tham gia bầu cử sơ bộ
Thời gian bắt đầu nhận hồ sơ vào 12 giờ trưa, ngày 21 tháng 3 năm 2022
Thời gian kết thúc nhận hồ sơ vào lúc 5 giờ chiều ngày 7 tháng 4 năm 2022.

Ứng cử viên độc lập
Thời gian bắt đầu nhận hồ sơ Ngày 3 tháng 1 năm 2022.
Thời gian kết thúc nhận hồ sơ vào lúc 7 pm ngày 21 tháng 6 năm 2022.
Bộ Bầu Cử phải nhận được mẫu đơn này trước hạn chót đã nêu trên. Dấu bưu điện hoặc
dấu thời gian của dịch vụ gửi thư khác sẽ không được tính là hợp lệ.

Nộp mẫu đơn này cùng với:


Đơn Kiến Nghị của Cử Tri Đủ Điều Kiện VÀ



biên nhận lệ phí nộp hồ sơ Bầu Cử Sơ Bộ (nếu có yêu cầu)
đến



Đối với ứng cử viên tham gia bầu cử sơ bộ: Chủ Tịch Đảng Chính Trị của Khu Vực
Quốc Hội



Đối với các ứng cử viên còn lại: Bộ Bầu Cử.

Nếu quý vị là ứng cử viên của đảng được chỉ định theo hình thức khác, không thông qua
bầu cử sơ bộ thì quý vị không cần nộp Tuyên Bố Tranh Cử, trừ khi đảng của quý vị yêu cầu.
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3c

Trang 9

Thu thập chữ ký ủng hộ và nộp Đơn Kiến Nghị của Cử Tri Đủ Điều Kiện
(SBE-506/521).


Tìm kiếm trong Bộ Luật Virginia §§ 24.2-505(D), 24.2-506, 24.2-507, 24.2-521, và
24.2-522.
Tìm kiếm trong 1 VAC 20-50-20 và 1 VAC 20-50-30.

Ứng cử viên tham gia bầu
cử sơ bộ

Ứng cử viên chính
đảng không tham
gia bầu cử sơ bộ

Ứng cử viên
độc lập

Thu thập chữ ký:

Quý vị không cần
phải nộp mẫu đơn
này.

Thu thập chữ ký:

Thứ Hai, ngày 3 tháng 1 năm
2022 - thứ Năm,
ngày 7 tháng 4 năm 2022.
Thời gian bắt đầu nhận hồ
sơ: 12 giờ trưa ngày 21
tháng 3 năm 2022.
Thời gian kết thúc nhận hồ sơ:
5 giờ chiều ngày 7 tháng 4
năm 2022.

Nộp những mẫu đơn này
cho Chủ Tịch Đảng Chính
Trị tại Khu Vực Quốc Hội
của quý vị.

Thứ hai, ngày 3 tháng 1
năm 2022 - Thứ ba,
ngày 21 tháng 6 năm
2022.
Thời gian bắt đầu
nhận hồ sơ: ngày 3
tháng 1 năm 2022.
Thời gian kết thúc nhận
hồ sơ:
7 giờ tối, ngày 21 tháng
6 năm 2022.
Nộp những mẫu đơn
này đến Bộ Bầu Cử.

Khi ứng cử viên độc lập lần đầu tiên nộp các trang có chữ ký ủng hộ cho Bộ Bầu Cử, ứng
cử viên này phải nộp kèm Tuyên Bố Tranh Cử của mình.
Ứng cử viên tham gia tranh cử tổng tuyển cử có thể phải nộp nhiều trang có chữ ký ủng
hộ hơn.
Tham khảo bảng tại trang 11 để biết số lượng chữ ký cần thu thập.
Tên của các ứng cử viên độc lập sẽ xuất hiện trên lá phiếu bầu cử theo thứ tự thời gian
nộp hồ sơ tranh cử cho văn phòng - căn cứ vào thời điểm mà ứng cử viên độc lập nộp đủ
số lượng chữ ký ủng hộ theo yêu cầu.
Tại thời điểm nộp hồ sơ, quý vị có thể thông báo về bất kỳ vấn đề nào cần phải chỉnh sửa
trước khi kết thúc thời gian nộp hồ sơ. Hãy gửi yêu cầu này dưới hình thức văn bản và gửi
đến Ủy Viên của Bộ Bầu Cử. Vị ủy viên này sẽ cố gắng phản hồi cho quý vị, tuy nhiên, sẽ
không đảm bảo có thể phản hồi kịp thời.
Nếu quý vị không đủ điều kiện là ứng cử viên do không thu thập đủ chữ ký ủng hộ thì quý
vị có thể nộp đơn kháng cáo lên Bộ Bầu Cử liên quan đến vấn đề về chữ ký ủng hộ.
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Nộp thư kháng cáo của quý vị trong vòng 5 ngày kể từ thời điểm phát hành thông báo
không đủ điều kiện.
Quý vị sẽ cần chứng minh rằng quý vị đã có đúng số lượng chữ ký từ các cử tri đủ điều
kiện trước hạn chót.
Tìm hiểu thêm thông tin tại 1 VAC 20-50-30.

Thông tin cần lưu ý về đơn kiến nghị:
Các Trang của Đơn Kiến Nghị phải...





theo mẫu của Bộ Bầu Cử và quý vị không thể thay thế bằng bất kỳ hình thức nào
có thể là khổ giấy letter hay khổ giấy chuẩn. Cả hai mẫu đơn này đều được đăng tải
trên trang web của Bộ Bầu Cử.
là một trang giấy in trên cả mặt trước và mặt sau. Quý vị có thể tạo nhiều bản sao
nếu muốn.
bao gồm chữ ký, họ tên viết chữ in hoa, và địa chỉ nơi cư trú chi tiết của từng cử tri
đủ điều kiện và ngày mà cử tri ký vào đơn. Bốn (4) chữ số cuối của số An Sinh Xã Hội
của cử tri đủ điều kiện sẽ hữu ích nhưng không phải là thông tin bắt buộc.

Người lưu hành đơn kiến nghị:





phải là cư dân Hoa Kỳ hợp pháp và phải ký vào bản khai có tuyên thệ cho mỗi trang
trước mặt công chứng viên.
không thể là người chưa thành niên.
nếu là cá nhân đã bị kết tội thì chỉ chấp nhận khi quyền bỏ phiếu của cá nhân này
được khôi phục.
không thể là người lưu hành của trang mà tại đó họ ký vào đơn kiến nghị.

Khi nộp các trang kiến nghị của quý vị:






Mỗi trang chỉ bao gồm các chữ ký của một địa phương. Điều này sẽ giúp chúng tôi
dễ dàng kiểm tra chữ ký theo địa phương, và có chỗ trống trên trang chữ ký để điền
thông tin này.
Vui lòng sắp xếp các trang theo thứ tự tăng dần theo từng địa phương để thuận tiện
trong quá trình xử lý.
Gửi các Bản kiến nghị cho cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Nghị Viện Hoa Kỳ đến Chủ Tịch Khu
Vực Quốc Hội của đảng của quý vị.
Gửi các Bản kiến nghị cho cuộc Tổng Tuyển Cử Nghị Viện Hoa Kỳ cho Bộ Bầu Cử. Bộ
Bầu Cử sẽ gửi các trang có chữ ký này đến Cơ Quan Ghi Danh địa phương tại khu
vực có thẩm quyền pháp lý để xác minh.

Trong quá trình thu thập chữ ký cho đơn kiến nghị, quý vị vui lòng lưu ý:


Vì những người không đăng ký bỏ phiếu thường ký tên ủng hộ vào bản kiến nghị
dành cho ứng cử viên, do đó, chúng tôi khuyến khích quý vị nên thu thập tối thiểu
1500 chữ ký.



1VAC20-50-20 liệt kê những thiếu sót quan trọng đối với các trang và chữ ký trên
bản kiến nghị. Nếu bản kiến nghị của quý vị gặp phải thiếu sót quan trọng, nó có thể
khiến cho trang đó hoặc chữ ký không hợp lệ.
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Yêu cầu đối với Chữ ký ủng hộ trên bản kiến nghị

Văn phòng mà quý vị
muốn tranh cử

Quý vị sẽ Cần chữ ký của ai?

Hạ Viện Hoa Kỳ

Cử tri đủ điều kiện tại khu vực quốc
hội nơi mà ứng cử viên dự định
tranh cử

Số lượng chữ ký ủng hộ
mà quý vị cần
1000 chữ ký

Tôi có thể rút lại hồ sơ tranh cử không?
Tìm kiếm trong Bộ Luật Virginia § 24.2-612.2. ELECT đưa ra quy định ELECT-612.2 để
hỗ trợ ứng cử viên trong trường hợp rút lại hồ sơ tranh cử.
Ứng cử viên rút lui khỏi cuộc tranh cử phải nộp thông báo rút lui của mình trong
khoảng thời gian hợp lý trước khi bắt đầu quá trình bỏ phiếu khiếm diện, nhằm đảm
bảo tên của ứng cử viên đã được loại ra khỏi lá phiếu.
Nếu quý vị nộp đơn rút lui sau khi các lá phiếu tại địa phương đã được in ra thì tên
của quý vị sẽ không được loại ra khỏi lá phiếu, tuy nhiên, quý vị sẽ không còn là ứng
cử viên nữa.
Nộp văn bản rút hồ sơ tranh cử cho Cơ Quan Ghi Danhcủa quý vị. Quý vị có thể gửi
thông báo rút lui đã ký tên theo hình thức điện tử.
Để rút tên ra khỏi lá phiếu, quý vị phải gửi thông báo bằng văn bản và đã ký tên,
trong đó tuyên bố ý định rút lui khỏi cuộc tranh cử của quý vị.
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Ứng Cử Viên Độc Lập Đủ Điều Kiện Muốn sử dụng ID Bên Thứ Ba trên Lá Phiếu.
Tìm kiếm thông tin trong Bộ Luật Virginia § 24.2-613.
Thời gian bắt đầu nhận hồ sơ ngày 3 tháng 1 năm 2022.
Thời gian kết thúc nhận hồ sơ vào 11:59 giờ đêm ngày 27 tháng 6 năm 2022
Sử dụng bảng thông tin này để biết các hồ sơ cần nộp cũng như thời gian và địa điểm nộp hồ sơ.

1.

2.

Tôi cần nộp những hồ sơ gì?

Tôi phải nộp thư
này ở đâu?

Khi nào bắt đầu
nhận hồ sơ?

Chủ Tịch Tiểu Bang đã ký vào thư và thư
cho biết:
 Tổ chức chính trị đã tồn tại ít nhất
sáu tháng trước ngày nộp ứng
viên được đề cử.
 Tổ chức có thành lập ủy ban trung
tâm của tiểu bang, tập hợp các cử
tri đã ghi danh bỏ phiếu từ một
trong 11 khu vực quốc hội của
tiểu bang Virginia và đã tồn tại
liên tục trong vòng sáu tháng
trước khi nộp hồ sơ đăng ký
người được đề cử.
 Tổ chức đã xây dựng quy chế và
chương trình hoạt động của đảng.
Thư đề cử do Chủ Tịch Tiểu Bang và ứng
cử viên cùng ký trong thư và cho biết:
 Chủ Tịch xác nhận rằng ứng cử
viên này là người do đảng đề cử.
 Ứng cử viên chấp nhận đề cử của
đảng.

Với Bộ Bầu Cử.

Thứ Hai, ngày 3
tháng 1 năm
2022.

Hạn chót nộp
đơn ứng cử là
khi nào?
Vào 11 giờ đêm
ngày 27 tháng 6
năm 2022.

Với Bộ Bầu Cử.

Thứ Hai, ngày 3
tháng 1 năm
2022.

Vào 11 giờ đêm
ngày 27 tháng 6
năm 2022.

Nộp những lá thư này đến Bộ Bầu Cử. Có thể gửi những lá thư này theo hình thức
điện tử (ea@elections.virginia.gov).
Bộ Bầu Cử khuyến nghị ứng cử viên Độc Lập nên cung cấp thông tin này cho Chủ
Tịch đảng của họ tại Tiểu Bang. Điều này nhằm đảm bảo rằng đảng sẽ cung cấp cho
người được đề cử những gì họ cần để nộp cho Bộ Bầu Cử trước thời hạn quy định.
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Báo cáo và kế toán Tài Trợ cho Chiến Dịch Tranh Cử.
Ủy Ban Bầu Cử Liên Bang chịu trách nhiệm tuân thủ luật công bố thông tin cho chiến dịch bầu cử liên bang.
Theo quy định của luật pháp liên bang, ứng cử viên đăng ký và công bố biên nhận và chi phí tranh cử và sẽ bị
hạn chế ở một giới hạn đóng góp nhất định và một số quy định cấm. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ
Ủy Ban Bầu Cử Liên Bang (1050 First Street, NE, Washington, D.C. 20463, hoặc tại trang web www.fec.gov).

Tuyên bố miễn trừ chung
Có thể tìm thấy phiên bản điện tử của Thông Cáo dành cho Ứng Cử Viên tại trang web của Bộ Bầu Cử Virginia:
https://www.elections.virginia.gov/candidatepac-info/candidate-bulletins/index.html
Các ứng cử viên có trách nhiệm tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành của địa phương, tiểu bang và liên bang.
Tập San dành cho Ứng Cử Viên chỉ cung cấp thông tin tổng quan về các yêu cầu bầu cử ở tiểu bang Virginia. Tài liệu này không
nhằm mục đích cung cấp lời khuyên pháp lý hoặc các tuyên bố mang tính ràng buộc của chính sách chính thức. Thay vào đó, Tập
San dành cho Ứng Cử Viên mô tả theo luật bầu cử được trích dẫn trong Bộ Luật Virginia. Luật pháp và quy định hiện hành có thể
thay đổi về nội dung và cách diễn giải.
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