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Là đại diện truyền thông, quý vị là một bộ phận rất quan 
trọng của cuộc bầu cử liên bang Úc. Truyền thông chính xác 
và đáng tin cậy, nhất là những nội dung về chính quy trình 
bầu cử, lại càng quan trọng lúc này hơn bao giờ hết. 

Con số rất lớn các kênh truyền thông, và tính lan tỏa của 
truyền thông và tình hình có nhiều thông tin giả mạo và thông 
tin sai đang là một thử thách to lớn trong khi cử tri đang cố 
gắng tìm hiểu thông tin để họ nắm được quy trình bầu cử.

Quý vị vui lòng sử dụng tài liệu có trong bản hướng dẫn này 
để cho chính mình nắm được các thông tin mấu chốt về thủ 
tục và để quý vị liên lạc với nhân viên của chúng tôi khi cần. 
Công việc của chúng tôi không phải chỉ là phải đảm bảo hậu 
cần tổ chức toàn bộ hoạt động bầu cử liên bang mà chúng 
tôi còn có trách nhiệm phải cung cấp thông tin chính xác cho 
gần 17 triệu cử tri Úc về hệ thống bầu cử và hướng dẫn cách 
tham gia bầu cử được hiệu quả. 

Tôi xin tri ân nỗ lực của quý vị là một trong các tiếng nói công 
minh và chính trực, hãy xem xét một cách thỏa đáng (vì đó 
là công việc của quý vị) và luôn luôn chú ý tới tác động mạnh 
mẽ mà lời nói và bài viết của quý vị sẽ mang lại khi sự kiện 
dân chủ quan trọng này đang diễn ra. 

Tom Rogers
Giám đốc Ủy ban Bầu cử Úc

Giám đốc Ủy ban Bầu cử gửi tới quý vị
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Truyền thông đóng vai trò quan trọng trong việc 
định hình các quan điểm và nhận thức của xã hội 
về bầu cử. 

AEC cam kết tiếp tục phối hợp làm việc cùng 
truyền thông và với các chuyên gia ngành truyền 
thông để truyền tới công chúng Úc thông tin 
chính xác về quy trình và kết quả của các cuộc 
bầu cử quan trọng.

Hướng dẫn này được soạn thảo nhằm cung cấp 
tất cả các thông tin nền tảng cần thiết cho việc 
đưa tin chính xác và hiệu quả.

Người thuộc giới truyền thông muốn tới phòng phiếu 
hoặc trung tâm kiểm phiếu trước hết phải liên lạc với 
nhóm truyền thông của AEC. Điều này rất cần thiết để 
đảm bảo là quý vị đã được phép tới nơi đó, các viên 
chức tại đây đã được thông báo và quý vị đã được 
hướng dẫn về các quy định thủ tục tại phòng phiếu. 

Một khi đã có mặt tại phòng phiếu, quý vị phải tuân thủ 
các hướng dẫn.

Trang mạng:  aec.gov.au

Thông cáo báo chí:  aec.gov.au/media  
và công bố thông qua Streem

Mạng xã hội:   Twitter, Facebook,  
Instagram, LinkedIn

Hình ảnh: Flickr

Chi tiết liên lạc  Xem phần ghi ở dưới
của chúng tôi: cùng ở bìa trước / 
 bìa sau

       Tìm AEC hoặc @AusElectoralCom

AEC TV là một tập các video chiếu cảnh nhân viên 
AEC giải thích các quy trình chính yếu của AEC. 
Youtube.com/AECTV

Những người phát ngôn của AEC sẽ sẵn sàng tiếp 
nếu quý vị liên lạc với nhóm truyền thông – những 
người phát ngôn bao gồm Giám đốc Ủy ban Bầu cử, 
giám đốc phụ trách bầu cử ở mỗi tiểu bang và vùng 
lãnh thổ, và người phát ngôn toàn quốc. 

Hướng dẫn

Quy định

Tài liệu 

Chuyên gia
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Ứng cử viên

Thứ bảy ngày 7 tháng Chín Thứ bảy ngày 2 tháng Bảy Thứ bảy ngày 18 tháng Năm

1,717 1,625 1,514

1,188 994 1,056

529 631 458

2013

Ứng cử viên

Hạ viện

Thượng viện

2016 2019

Cuộc bầu cử lần này sẽ là một trong những cuộc bầu cử có danh sách cử tri gần như đầy đủ nhất trong lịch sử với khoảng 
17 triệu người Úc đã đăng ký cử tri để đi bầu. 
Để có con số cập nhật nhất cho toàn quốc, hãy vào trung tâm thông tin trên trang mạng aec.gov.au 

Cử tri

2013

Số đi bầu

Hạ viện

Thượng viện

Không chính thức

Hạ viện

Thượng viện

2016 2019

Thứ bảy ngày 7 tháng Chín Thứ bảy ngày 2 tháng Bảy Thứ bảy ngày 18 tháng Năm

14.7 triệu 15.7 triệu 16.4 triệu

92% 95% 97.0%

93.23% 91.01% 91.89%

93.88% 91.93 % 92.48 %

5.91% 5.05% 5.54%

2.96% 3.94% 3.81%

Đã đăng ký cử tri

Đã đăng ký cử tri %

TẠI HẠ VIỆN TẠI 
THƯỢNG 
VIỆN151 40

     SỐ GHẾ

MỘT NỬA SỐ GHẾ THƯỢNG VIỆN LÀ CỦA MỖI TIỂU BANG  
(6 GHẾ CHO MỖI TIỂU BANG)
BỐN GHẾ THƯỢNG VIỆN CHO VÙNG LÃNH THỔ  
(HAI GHẾ CHO MỖI VÙNG LÃNH THỔ).
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Hoạt động tổ chức

NHÂN VIÊN 
TẠM THỜI100,000

     VÀO NGÀY BẦU CỬ

PHÒNG 
PHIẾU

TRUNG 
TÂM BỎ 
PHIẾU 
SỚM 

7,000+500+
DANH MỤC 
ĐƯỢC XÁC 
NHẬN ĐIỆN 
TỬ

CUỐN DANH 
SÁCH CỬ TRI 5,80025,000

155,000 MÀN HÌNH PHÒNG PHIẾU
10,000 THÙNG ĐỰNG ĐỒ TÁI CHẾ

26,000 CUỘN BĂNG DÍNH CHỐNG 
CAN THIỆP

THÙNG 
PHIẾU70,000

TEM NIÊM 
PHONG

THÙNG ĐỰNG 
PHIẾU ĐỂ DI 
CHUYỂN 40,000

850,000

40,000

63,000L 34,000

TỜ PHIẾU

4.5 TRIỆU BÚT CHÌ
160 KM DÂY

60 TRIỆU

BẢN HƯỚNG DẪN ĐÃ 
GỬI TỚI CHO CÁC HỘ 

11 TRIỆU

BÌNH RỬA 
TAY KHÔ

CHAI NƯỚC 
VỆ SINH BỀ 
MẶT

TUYẾN DI 
CHUYỂN
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Số bỏ phiếu sớm đã tăng trong một số kỳ bầu cử gần như ở tất cả các khu vực cử tri ở khắp thế giới ở những 
nơi nào có quy trình này. Trong thời kỳ đại dịch, một số vùng cử tri cũng nhận thấy là số người tới trung tâm bỏ 
phiếu sớm hoặc bỏ phiếu qua bưu điện đã tăng một cách đáng kể.

Quy trình

18.15% 22.67% 32.53%

8.26% 8.58% 8.27%

26.41% 31.25% 40.8%

2,832 1,998 2,044

37 41 49

2013

Bỏ phiếu sớm

Trước ngày bầu cử %

Qua bưu điện %

Trước ngày bầu cử &  
qua bưu điện %

Bầu qua điện thoại dành 
cho người khiếm thị

Bầu tại Nam Cực

2016 2019

Kể từ cuộc bầu cử liên bang lần trước năm 2019 đến 
nay đã có một loạt các thay đổi. 

Đã hoàn tất việc phân chia lại vùng cử tri cho Victoria và 
lập ra vùng cử tri cho một ghế mới tại Hawke, còn ở Tây 
Úc thì đã hủy bỏ ghế tại Stirling. 

Những thay đổi pháp luật cũng đã được thực thi làm 
thay đổi các quy định về việc đăng ký cho các đảng, 
sửa đổi thời gian bỏ phiếu sớm và đưa vào thực hiện 
một loạt các thủ tục nhằm nâng cao hiệu quả quá 
trình kiểm phiếu. 

Một loạt các biện pháp sẽ được thực thi để giúp bảo 
vệ cử tri và đảm bảo an ninh cho quy trình bầu cử. Tại 
mỗi kỳ bầu cử chúng tôi đều thực thi các biện pháp 
tăng cường tính toàn vẹn của quy trình bầu cử và 
chúng tôi phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đối tác 
thuộc Lực lượng chuyên trách Đảm bảo sự Toàn vẹn 
của cuộc Bầu cử để giám sát và ứng phó với các mối 
nguy hiện ra.

Các biện pháp an toàn COVID-19 đương nhiên cũng 
sẽ được thực thi tại tất cả các địa điểm bỏ phiếu 
cũng như cho các hoạt động hỗ trợ việc tiến hành 
bầu cử.

Hãy vào trang mạng aec.gov.au/safeguards để có 
thông tin chi tiết

Thay đổiBiện pháp bảo vệ
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Đường dẫn tới trung tâm kiểm phiếu sẽ được đăng 
lên trang mạng aec.gov.au ngay trước lúc 6 giờ 
chiều vào ngày bầu cử. 

AEC cũng sẽ cung cấp thông báo kết quả cập nhật 
liên tục ở dạng số liệu thực để cho phép các cơ sở 
truyền thông với phần mềm phù hợp dùng số liệu để 
làm đồ thị và phân tích.   

Thông tin chi tiết về nội dung cập nhật cho truyền 
thông có tại trang mạng aec.gov.au/media

Kết quả
Quốc hội Úc đã quyết định rằng Đạo luật về Bầu cử 
sẽ không quy định nội dung của các thông điệp chính 
trị nằm trong các nội dung truyền thông về bầu cử. 
Thay vì vậy, mục đích của Đạo luật là nhằm đảm bảo 
cho người đi bầu nắm được thông tin về nguồn của 
nội dung truyền thông về bầu cử và chắc chắn rằng 
các nội dung truyền thông này không gây hiểu lầm 
hoặc lừa dối người đi bầu về cách họ nên bỏ phiếu.

Tại mỗi kỳ bầu cử, AEC thực hiện một cuộc vận động 
quảng cáo điện tử mang tên ‘Hãy ngừng lại và Cân 
nhắc’ nhằm nhắc nhở mọi người hãy kiểm tra nguồn 
của nội dung truyền thông mà họ tiếp nhận. Cuộc vận 
động này cùng với các nỗ lực sửa đúng thông tin giả 
mạo về quy trình bầu cử đã được tăng cường hơn 
trong kỳ bầu cử liên bang này.

aec.gov.au/stopandconsider 

Nội dung truyền thông

Làm chuẩn, không làm vội – đó là phương châm 
hành động của chúng tôi. 

Mặc dầu việc kiểm phiếu bắt đầu vào lúc 6 giờ chiều 
ngày bầu cử nhưng để có kết quả cuối cùng sẽ cần 
thời gian. Dù có chỉ dấu nào về một kết quả chung 
cuộc ngay trong buổi tối ngày bầu cử, điều này luôn 
luôn phụ thuộc vào mức độ sát sao của kết quả và có 
bao nhiêu người bỏ phiếu qua bưu điện hoặc bỏ 
phiếu xa nhà.  

Như mọi lúc, trọng tâm của chúng tôi là sự toàn vẹn 
của kết quả cũng như sự an toàn của lá phiếu.  

Hãy vào trang mạng aec.gov.au/counting 

Kiểm phiếu
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