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Ngày 16/11, Ủy ban Bầu cử bang Wisconsin thông báo, Tổng thống Mỹ Donald Trump
phải trả bang này 7,9 triệu USD với hạn chót là ngày 18/11, nếu ông muốn kiểm lại số
phiếu bầu tại Wisconsin, nơi ông bị đối thủ là ứng cử viên Joe Biden dẫn trước hơn
20.000 phiếu.

Bang Wisconsin thông báo, ông Trump phải trả bang này 7,9 triệu USD
với hạn chót là ngày 18/11, nếu ông muốn kiểm lại số phiếu bầu cử
Tổng thống Mỹ 2020 tại bang này. (Nguồn: Getty Images)

Thông báo có đoạn: "Những ước tính này cao hơn đáng kể chi phí thực tế của việc kiểm lại
phiếu bầu năm 2016, nhưng chúng tôi có tính đến những yếu tố không xuất hiện 4 năm trước,
trong đó có nhu cầu không gian rộng hơn để cho phép giám sát công khai và giãn cách xã hội,
an ninh cho những không gian đó, số lượng phiếu bầu vắng mặt cao hơn, khung thời gian bó
hẹp qua ngày nghỉ và việc thuê máy quét phiếu bầu tốc độ cao".

"17h ngày 18/11 là hạn chót để ứng cử viên tổng thống muốn khiếu nại nộp đơn đề nghị kiểm
lại phiếu và nộp tiền thanh toán", thông báo nêu rõ.
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Trong một diễn biến khác, cùng ngày, cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden, người được truyền
thông đưa tin giành chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020, đã kêu gọi thông qua
các gói kích thích chi tiêu nhiều hơn nhằm giúp nước Mỹ phục hồi sau đại dịch Covid-19 .

Trước đó, ông Biden cũng kêu gọi Quốc hội Mỹ ủng hộ dự luật trị giá 2.200 tỷ USD đã được Hạ
viện do đảng Dân chủ nắm quyền kiểm soát thông qua để hỗ trợ nền kinh tế.

Các gói kích thích chi tiêu khổng lồ được coi là chìa khóa giúp Mỹ phục hồi trở lại sau suy thoái
tăng trưởng và lao động bị sa thải hàng loạt. Tuy nhiên, cho tới nay, các nhà lập pháp lưỡng
đảng vẫn chưa đạt được thỏa thuận đối với một số khoản chi tiêu trong dự luật.

Ông Biden cũng nhấn mạnh, Mỹ phải hợp lực với các nền dân chủ khác trên thế giới trong một
mặt trận thống nhất về chính sách thương mại toàn cầu; cam kết sẽ công bố chi tiết chương
trình nghị sự về chính sách thương mại vào ngày 21/1, một ngày sau khi Tổng thống đắc cử
của Mỹ nhậm chức.

Theo Edison Research, tính đến ngày 13/11 (theo giờ Mỹ), 50 bang của Mỹ về cơ bản đã hoàn
tất quá trình kiểm phiếu bầu cử tổng thống năm 2020. Theo đó, các phương tiện truyền thông
xác định ông Joe Biden - ứng cử viên của đảng Dân chủ - giành được tổng cộng 306 phiếu đại
cử tri, trong khi Tổng thống đương nhiệm Donald Trump của đảng Cộng hòa có 232 phiếu đại
cử tri.

Cơ quan Quản lý Dịch vụ tổng hợp (GSA) cho đến nay vẫn chưa xác nhận ông Biden thắng cử.
Trong khi đó, đội ngũ của Tổng thống Trump đang thúc đẩy các cuộc chiến pháp lý về vấn đề
gian lận phiếu bầu tại một số bang quan trọng, với cáo buộc cuộc bầu cử "đã bị đánh cắp
thông qua tham nhũng và gian lận".
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