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VIETNAMESE

Hãy dừng lại và cân nhắc 
Hãy kiểm tra nguồn thông tin dịp bầu cử liên bang
Trong quá trình bầu cử liên bang một lượng thông tin lớn được phân phát nhằm gây 
ảnh hưởng đối với lá phiếu của quý vị. Điều quan trọng là quý vị cân nhắc những điều gì 
nhìn thấy, nghe thấy hoặc đọc thấy. Nếu quý vị cảm thấy nghi hoặc về thông tin thì nên 
đặt câu hỏi cho mình nhằm giúp quý vị có chính kiến của mình và để quý vị quyết định.

Vai trò của quý vị là người 
bỏ phiếu
Hãy dành thời gian để cân nhắc về thông tin đó xem là:

Đáng tin không? 
Có phải từ nguồn tư liệu đáng tin hoặc được công 
nhận không? 
Quý vị có biết nguồn của thông tin đó hay không? 
Thông tin đó có xuất phát từ cơ sở truyền thông được 
công nhận hoặc từ một tài khoản mạng xã hội đã được 
xác minh hay không? Luật bầu cử không kiểm soát vấn 
đề sự thật của truyền thông.

Hiện hành 
Thông tin đó được công bố từ khi nào?
Một bài đăng/một bài viết được chia sẻ hôm nay không 
có nghĩa đó là thông tin đang hiện hành. Luôn kiểm tra 
nguồn gốc và ngày công bố thông tin.

An toàn  
Liệu đó có phải là lừa đảo không?
Nếu quý vị cảm thấy nghi ngờ về nguồn gốc hoặc nội 
dung của thông tin đang được truyền đi trên mạng xã 
hội hoặc tại các diễn đàn kỹ thuật số nào khác, điều 
quan trọng là phải suy nghĩ thật kỹ trước khi chú tâm 
vào đó.

Khi có thể, quý vị nên kiểm tra chi tiết liên lạc của 
nguồn nơi đưa ra thông tin đó.

Vai trò của AEC
Ủy ban Bầu cử Úc (AEC) là cơ quan độc lập có nhiệm vụ 
tổ chức cuộc bầu cử liên bang. Vai trò của AEC là:

Cung cấp thông tin đáng tin cậy về thủ tục bầu cử
Cơ quan AEC sẽ cung cấp các phương thức truy cập 
thông tin dễ dàng về vấn đề làm thế nào để đăng ký cử 
tri, bỏ phiếu hoặc đứng ra ứng cử thông qua chiến dịch 
quảng cáo, trang mạng, trung tâm liên lạc và các tài 
khoản mạng xã hội.
Nếu có thông tin nào không chính xác về thủ tục bầu 
cử, AEC sẽ hành động để sửa lại thông tin cho đúng. 
Ngoài các thủ tục này – AEC không có vai trò gì trong 
việc kiểm tra xem thông tin liên quan đến bầu cử là có 
đúng sự thật hay không.

Điều tra vấn đề chấp thuận thông tin bầu cử
Một số các thông tin nhất định về bầu cử cần phải 
được chấp thuận để giúp quý vị biết nguồn của thông 
tin đó. Trường hợp nhận được sự khiếu nại, AEC sẽ 
điều tra vấn đề truyền thông nào về bầu cử đã không 
được chấp thuận đúng đắn.
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