Tổng thống Donald Trump nhận được tỷ lệ ủng hộ cao nhất từ đầu nhiệm kỳ
Thứ hai, 08 Tháng 7 2019 21:16

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn kết quả một cuộc thăm dò mới được hãng ABC
News và tờ Washington Post công bố ngày 7/7 cho thấy tỷ lệ ủng hộ đối với Tổng thống
Mỹ Donald Trump đã tăng lên mức cao nhất trong nhiệm kỳ tổng thống của nhà lãnh đạo
này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington, DC ngày 7/7/2019.
Ảnh: AFP/TTXVN

Kết quả cuộc thăm dò cho thấy 44% người Mỹ ủng hộ đối với công việc mà Tổng thống Trump
đang triển khai tại Nhà Trắng, tăng 5% so với hồi tháng 4 vừa qua và tăng 2% so với tỉ lệ ủng
hộ ông ở mức cao nhất hồi giai đoạn đầu ông nhậm chức tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, cũng có tới
53% số người được hỏi không tán thành công việc của Tổng thống Trump.

Kết quả cuộc thăm dò cũng cho thấy vấn đề kinh tế là nội dung duy nhất mà đa số cử tri Mỹ thể
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hiện sự ủng hộ đối với những gì Tổng thống Trump triển khai, với 51% ủng hộ so với 42% không
tán thành. Trong khi đó, đa số người Mỹ được hỏi cho biết họ không tán thành cách Tổng thống
Trump trong việc xử lý vấn đề nhập cư, chăm sóc sức khỏe, các vấn đề quan tâm đặc biệt đối
với phụ nữ, vấn đề nạo phá thai, biến đổi khí hậu, bạo lực súng đạn và chính sách đối ngoại. Có
tới 49% cho biết họ không tán thành cách ông xử lý các vấn đề về thuế so với 42% thể hiện sự
ủng hộ. Ngoài ra, 65% số người được hỏi cho biết Tổng thống Trump đã "hành xử theo cách
không phù hợp" với tư cách tổng thống kể từ khi nhậm chức so với 28% cho rằng ông đã hành
động theo cách "phù hợp và đúng đắn".

Kết quả cuộc thăm dò được công bố trong bối cảnh cuộc đua ứng cử viên tổng thống Mỹ của
đảng Dân chủ năm 2020 bắt đầu nóng lên, khi các ứng cử viên như Thượng nghị sĩ bang
California, Kamala Harris và Thượng nghị sĩ bang Massachusetts Elizabeth Warren thể hiện
được những sự bứt phá cũng như tạo thêm áp lực rất lớn lên đối thủ lớn nhất trong đảng này là
cựu Phó Tổng thống Joe Biden trong các cuộc thăm dò gần đây.
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