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Bulletin
Lịch Bầu Cử năm 2022 cho
Bầu Cử Sơ Bộ ngày 21 tháng 6 năm 2022 và
Cuộc Tổng Tuyển Cử ngày 8 tháng 11 năm 2022

Sửa đổi 12/1/21

Tháng 6 và tháng 11 năm 2022, Tập San dành cho Đảng Chính Trị

Trang 1

Lịch Bầu Cử
Loại hình Bầu cử

Ngày cuối cùng ghi danh cử tri

Ngày cuối cùng đăng ký cử tri khiếm
diện
• Trực tuyến, Fax, Đường bưu điện:

Bầu Cử Sơ Bộ
Thứ Ba, ngày 21 tháng 6 năm 2022

Thứ Ba, ngày 31 tháng 5 năm 2022
• Trực tiếp: 5:00 chiều
• Trực tuyến: 11:59 đêm

5:00 chiều, thứ Sáu, ngày 10 tháng 6
năm 2022
• Trực tiếp:
5:00 chiều, thứ Bảy, ngày 18 tháng 6
năm 2022
• Trực tuyến, Fax, Đường bưu điện:

Tổng Tuyển Cử và Bầu Cử Đặc Biệt
Thứ Ba, ngày 8 tháng 11 năm 2022

Thứ Ba, ngày 18 tháng 10 năm 2022
• Trực tiếp: 5:00 chiều
• Trực tuyến: 11:59 đêm

5:00 chiều, thứ Sáu, ngày 28 tháng 10
năm 2019
• Trực tiếp:
5:00 chiều, Thứ Bảy, ngày 5 tháng 11
năm 2019

Sửa đổi 01/12/2021

Tháng 6 và tháng 11 năm 2022, Tập San dành cho Đảng Chính Trị

Trang 2

Các đảng chính trị cần gửi những hồ sơ gì, khi nào và ở đâu?
Tôi cần nộp những
hồ sơ gì?
Thông tin liên hệ
dành cho chủ tịch
đảng tại tiểu bang,
khu vực pháp lý,
quận và thành phố

Tôi nộp đơn ứng cử này ở đâu?

Khi nào bắt đầu
nhận hồ sơ?
Thứ Bảy,

Với Bộ Bầu Cử.

ngày 1 tháng 1 năm
2022

Hạn chót nộp đơn ứng cử là khi
nào?

Thông tin liên hệ sẽ được Bộ Bầu Cử
cập nhật thường xuyên.

Bộ Luật có liên quan: Va. Code § 24.2-516

Thông báo của Đảng
về Phương thức
đề cử

Thứ Tư,
Với Bộ Bầu Cử.

ngày 16 tháng 2
năm 2022

Thứ Ba, ngày 8 tháng 3 năm 2022

Bộ Luật có liên quan: Va. Code § 24.2- 516

Giấy Chứng Nhận
của Đảng đối với
Các Ứng Cử Viên
Tham Gia Bầu Cử
Sơ Bộ

 Các ứng cử viên tranh cử Đại Hội
Đồng Lập Pháp, Nghị Viện và Quốc
Hội Tiểu Bang: Gửi đến Bộ Bầu Cử
 Tất cả các ứng cử viên khác: Gửi
đến Bộ Bầu Cử và Văn phòng Cơ
Quan Ghi Danh tại địa phương nơi
tên của ứng cử viên sẽ xuất hiện
trên lá phiếu bầu.

5:01 chiều, thứ
Năm, ngày 7 tháng 4
năm 2022 (sau khi
thời gian đóng thời
gian nhận hồ sơ)

Thứ Ba, ngày 12 tháng 4 năm 2022

Bắt đầu nhận các
đề cử vào thứ
Năm, ngày 5 tháng
5 năm 2022

Các đề cử phải được hoàn thành
trước 7:00 tối, thứ Ba, ngày 21
tháng 6 năm 2022

Bộ Luật có liên quan: Va. Code § 24.2-527

Lưu ý: hạn chót đề cử ứng cử viên không tham gia bầu cử
sơ bộ:
Bộ Luật có liên quan: Va. Code § 24.2-510

Giấy Chứng Nhận
của Đảng đối với
Ứng Cử Viên Không
Tham Gia Bầu Cử
Sơ Bộ

 Các ứng cử viên tranh cử Đại Hội
Đồng Lập Pháp, Nghị Viện và Quốc
Hội Tiểu Bang và các ứng cử viên
tranh cử văn phòng nghị viện
chung: Gửi đến Bộ Bầu Cử
 Tất cả các ứng cử viên khác: Gửi
đến Bộ Bầu Cử và Văn phòng Cơ
Quan Ghi Danh tại địa phương nơi
tên của ứng cử viên sẽ xuất hiện
trên lá phiếu bầu.

 Đối với các cuộc bầu cử vào tháng
Mười Một định kỳ đã lên lịch: Thứ
Hai, ngày 27 tháng 6 năm 2022
Bất kỳ đảng nào có
đề cử ứng viên;
nhưng phải trước
thứ Năm, ngày 5
tháng 5 năm 2022.

 Đối với các cuộc bầu cử đặc biệt
trùng với cuộc tổng tuyển cử:
o ngày 1 tháng 11 đối với vị trí
còn khuyết: thứ Sáu, ngày 9
tháng 9 năm 2022
o ngày 2 tháng 11 đối với vị trí
còn khuyết: thứ Ba, ngày 21
tháng 6 năm 2022

Bộ Luật có liên quan: Va. Code § 24.2-511

Tuyên bố miễn trừ chung
Các đảng chính trị phải tuân thủ tất cả các quy định hiện hành và pháp luật địa phương, tiểu bang và liên bang. Mục đích của tài liệu
này nhằm cung cấp cho các đảng chính trị cái nhìn tổng quan và súc tích về một số hồ sơ hoặc thông tin phải nộp cho Bộ Bầu Cử
hoặc Cơ Quan Ghi Danh trong suốt cuộc bầu cử năm sau. 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. Luật pháp và quy định hiện hành có thể thay đổi về nội dung và cách diễn
giải. Các đảng chính trị nên liên hệ với cơ quan đại diện hợp pháp của họ để được hướng dẫn và cung cấp thông tin về luật và quy
định bầu cử địa phương.
Sửa đổi 01/12/2021

