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British Columbia đang có một cuộc trưng cầu dân ý về hệ thống bầu cử nào chúng 
ta nên dùng cho bầu cử cấp tỉnh. Trưng cầu dân ý là bỏ một lá phiếu về một vấn đề 
công cộng. 

Cuộc trưng cầu dân ý 2018 đang được tổ chức bằng thư từ ngày 22 tháng 10 đến 30 
tháng 11 năm 2018. Cử tri đã đăng ký sẽ có một gói bỏ phiếu trong thư từ Elections 
BC từ 22 tháng 10 đến 2 tháng 11 năm 2018.

Bản hướng dẫn này có thông tin về cách bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý và 
thông tin trung lập về các hệ thống bỏ phiếu trên lá phiếu. Đó là một nơi phù hợp để 
bắt đầu được thông báo trước khi bỏ phiếu của quý vị.

Chúng tôi cũng khuyến khích quý vị tham khảo thông tin từ tất cả các bên trong cuộc 
tranh luận. Quý vị có thể tìm thấy thông tin từ đối thủ chính thức và các nhóm ủng hộ 
tại các liên kết bên dưới.

Đối thủ chính thức (vận động 
chống lại các hệ thống bỏ phiếu đại 
diện theo tỷ lệ)

Ủng hộ chính thức (vận động ủng hộ 
các hệ thống bỏ phiếu đại diện theo 
tỷ lệ)

Không Có Hiệp Hội Đại Diện Theo Tỷ 
Lệ BC

Bỏ phiếu cho PR BC

https://www.nobcprorep.ca/ http://voteprbc.ca/

Tổng Chưởng Lý tỉnh British Columbia đã ra một bản tường trình gợi ý về cuộc trưng 
cầu dân ý và các hệ thống bỏ phiếu trên lá phiếu vào tháng 5 năm 2018. Tường 
trình của Tổng Chưởng Lý có trên mạng tại https://engage.gov.bc.ca/app/uploads/
sites/271/2018/05/How-We-Vote-2018-Electoral-Reform-Referendum-Report-and-
Recommendations-of-the-Attorney-General.pdf 
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Ai được bỏ phiếu tại cuộc trưng cầu?
Quý vị có thể bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu nếu quý vị là:

 � công dân Canada

 � 18 tuổi trở lên vào ngày 30 tháng 11 năm 2018, và

 �  là công dân của B.C. được ít nhất sáu tháng ngay trước ngày 30 tháng 11 năm 
2018

Cuộc trưng cầu dân ý là về cái gì?
Cuộc trưng cầu dân ý sẽ quyết định xem 
British Columbia dùng hệ thống bỏ phiếu 
nào cho bầu cử cấp tỉnh.

Cử tri sẽ được hỏi hai câu hỏi. Câu hỏi 
đầu tiên yêu cầu cử tri lựa chọn hệ thống 
bỏ phiếu First Past the Post hoặc hệ 
thống bỏ phiếu đại diện theo tỷ lệ.

Câu hỏi thứ hai yêu cầu cử tri xếp hạng 
ba hệ thống bầu cử đại diện theo tỷ lệ 
theo thứ tự ưu tiên. Ba hệ thống bầu cử 
đại diện theo tỷ lệ được gọi là 
Theo Tỷ Lệ Thành Viên Đôi (DMP),  
Theo Tỷ Lệ Thành Viên Hỗn Hợp (MMP), 
và Theo Tỷ Lệ Nông Thôn-Thành Thị 
(RUP).
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LÁ PHIẾU trưng cầu dân ý
Lá phiếu trưng cầu của quý vị nhìn sẽ như thế này:

Tôi có phải trả lời cả hai câu hỏi trên lá phiếu không? 
Không, quý vị có thể trả lời cả hai câu hỏi hoặc chỉ một. Phiếu của quý vị sẽ vẫn 
được kiểm nếu quý vị chỉ trả lời một câu hỏi. 

Nếu tôi ủng hộ First Past the Post trên Câu Hỏi 1, tôi vẫn có thể trả lời Câu Hỏi 
2 không? 
Có.

Nếu tôi trả lời Câu Hỏi 2, tôi có phải xếp hạng cả ba hệ thống không? 
Không. Quý vị có thể xếp hạng một, hai hoặc cả ba hệ thống.

Question 1
Which system should British Columbia use for provincial 
elections? (Vote for only one.)

The current First Past the Post voting system    

A proportional representation voting system    

Question 2
If British Columbia adopts a proportional representation voting system, 
which of the following voting systems do you prefer?
(Rank in order of preference. You may choose to support one, two or all 
three of the systems.)

1
1st Choice

2
2nd Choice

3
3rd Choice

1Dual Member Proportional (DMP)  2 3

1Mixed Member Proportional (MMP)  2 3

1Rural-Urban Proportional (RUP)  2 3

Sample 
2018 Referendum on Electoral Reform

Ballot
Instructions: To vote, fill in the oval  to the right of your choices, like this:

Use black pen or marker. Do not use pencil.

88

MẪ
U
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Cách bỏ phiếu
Cử tri đã đăng ký sẽ có một gói bỏ phiếu trong thư từ Elections BC từ 22 tháng 10 
đến 2 tháng 11 năm 2018.

Cẩn thận làm theo hướng dẫn trong gói bỏ phiếu của quý vị. Elections BC 
phảinhận được gói bỏ phiếu đã điền của quý vị trước 4:30 chiều ngày 30 tháng 
11 năm 2018. Nhớ gởi nó sớm để Canada Post chuyển giao trước thời hạn. Quý 
vị cũng có thể đến để trả lại gói bỏ phiếu của mình tại Trung Tâm Service BC hoặc 
Văn Phòng Dịch Vụ Trưng Cầu Dân Ý. Tìm một danh sách địa điểm và giờ của họ 
tại elections.bc.ca/rso.

Nếu quý vị cần giúp đỡ để điền gói bỏ phiếu, hãy liên lạc chúng tôi hoặc vào 
elections.bc.ca/referendum.

Tìm cái này trong thư từ 22 tháng 10 đến 2 tháng 11 năm 2018

 �  Gói bỏ phiếu có tên và địa chỉ quý vị trên đó

 �  Quý vị không thể dùng gói bỏ phiếu của người khác

 � Quý vị chỉ được bỏ phiếu một lần
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Cách xin gói bỏ phiếu 
Nếu quý vị không nhận được một gói bỏ phiếu trong thư trước ngày 2 tháng 11 
năm 2018, quý vị có thể xin bằng cách: 

 � Gọi Elections BC ở số 1-800-661-8683

 � Vào trang elections.bc.ca/ovr

 �  Ghé một Văn Phòng Dịch Vụ Trưng Cầu Dân Ý hoặc trung tâm Service BC 
bắt đầu từ 5 tháng 11 (vào trang elections.bc.ca/rso hoặc gọi Elections BC 
để có một danh sách địa điểm)

Hạn chót để yêu cầu một gói bỏ phiếu là 23 tháng 11 năm 2018.
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Các ngày quan trọng

1 tháng 7 đến  
30 tháng 11 năm 2018

Thời gian chiến dịch trưng cầu dân ý 
Quảng cáo trưng cầu dân ý được quy 
định vào thời gian này

22 tháng 10 đến 30 
tháng 11 năm 2018

Thời gian bỏ phiếu 
Các gói bỏ phiếu được phân phát và trả 
lại

22 tháng 10 đến 2 
tháng 11 năm 2018

Các gói bỏ phiếu được gởi đến cử tri đã 
đăng ký

5 tháng 11 năm 2018
Các văn phòng dịch vụ trưng cầu dân ý 
mở (xem elections.bc.ca/rso để biết chi 
tiết)

3 tháng 11 đến 23 
tháng 11 năm 2018

Cử tri có thể xin gói bỏ phiếu

Nửa đêm, Thứ Sáu, 
23 tháng 11 năm 2018

Hạn chót để xin gói bỏ phiếu

4:30 chiều (giờ địa 
phương), Thứ Sáu, 
30 tháng 11 năm 2018

Elections BC phải nhận được phiếu của 
quý vị trước hạn chót này
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Làm sao tôi xin giúp đỡ bỏ phiếu?
Gọi Elections BC ở số 1-800-661-8683, hoặc ghé Văn Phòng Dịch Vụ Trưng Cầu 
Dân Ý hoặc trung tâm Service BC. Quý vị có thể trả lại gói phiếu đã điền của mình tại 
các địa điểm này.  

Để có thêm thông tin và một danh sách các địa điểm văn phòng,  
hãy vào elections.bc.ca/rso.

Thông tin được dịch
Hướng dẫn cử tri này có trên trang web Elections BC bằng các thứ tiếng sau: Ả Rập, 
Hoa (Giản Thể – Quan Thoại), Hoa (Phồn Thể – Quảng Đông), Philippines (Tagalog), 
Pháp, Đức, Ấn, Nhật, Hàn, Ba Tư (Farsi), Punjabi, Nga, Tây Ban Nha và Việt.
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Chuyện gì xảy ra sau cuộc trưng cầu dân ý?
Cuộc trưng cầu sẽ quyết định xem British 
Columbia lựa chọn hệ thống bỏ phiếu First Past 
the Post hay hệ thống bỏ phiếu đại diện theo 
tỷ lệ.

Nếu hơn một nửa số phiếu bầu ủng hộ First 
Past the Post trên câu hỏi đầu tiên, hệ thống 
bầu cử cho bầu cử cấp tỉnh sẽ vẫn giữ nguyên.

Nếu hơn một nửa số phiếu ủng hộ đại diện 
theo tỷ lệ trên câu hỏi đầu tiên, hệ thống theo tỷ 
lệ với sự hỗ trợ nhiều nhất cho câu hỏi thứ hai 
sẽ được áp dụng.

Nếu một hệ thống bỏ phiếu theo tỷ lệ được áp dụng, nó phải sẵn sàng cho các cuộc 
bầu cử cấp tỉnh được tổ chức vào hoặc sau ngày 1 tháng 7 năm 2021. Một cuộc bầu 
cử cấp tỉnh được tổ chức trước ngày này sẽ sử dụng First Past the Post.

Nếu một hệ thống bầu cử đại diện theo tỷ lệ được áp dụng, chính phủ đã nói rằng 
sau cuộc trưng cầu dân ý: 

 �  một ủy ban lập pháp sẽ xác định một số khía cạnh của hệ thống mới sẽ hoạt 
động như thế nào

 �  một ủy ban ranh giới bầu cử độc lập sẽ xác định số lượng và ranh giới của các 
khu vực bầu cử và các vùng được đại diện trong cơ quan lập pháp

 �  tổng số MLA trong cơ quan lập pháp sẽ là từ 87 đến 95 (hiện thời có 87)

 �  không vùng nào trong tỉnh sẽ có ít MLA hơn nó hiện có

 �  một cuộc trưng cầu dân ý nữa sẽ được tổ chức sau hai cuộc tổng tuyển cử để 
xem B.C. có muốn giữ hệ thống bỏ phiếu mới hay là trở lại dùng First Past the 
Post

Để biết thêm thông tin về các quyết định mà sẽ được thực hiện sau cuộc trưng cầu 
dân ý nếu một hệ thống mới được áp dụng, hãy vào elections.bc.ca/referendum.
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Hệ thống bỏ phiếu là gì?
Hệ thống bỏ phiếu là cách chúng ta bầu các đại diện vào cơ quan lập pháp. Trong 
bầu cử cấp tỉnh, hệ thống bỏ phiếu bầu ra các Thành Viên Hội Đồng Lập Pháp 
(MLA). Hội Đồng Lập Pháp là nơi luật pháp của tỉnh được lập ra và các chính quyền 
được thành lập. 

Có nhiều hệ thống bỏ phiếu khác nhau. Mỗi hệ thống đều có những quy tắc khác 
nhau về cách cử tri bỏ phiếu bầu của họ, phiếu được kiểm ra sao, và phiếu chuyển 
thành ghế trong cơ quan lập pháp như thế nào.

Các hệ thống bỏ phiếu  
THUẬT NGỮ ĐƯỢC DÙNG
Ủy Viên Hội Đồng Lập Pháp – MLA

Ủy Viên – viết tắt của MLA

First Past the Post – FPTP

Theo Tỷ Lệ Thành Viên Đôi – DMP

Theo Tỷ Lệ Thành Viên Hỗn Hợp – MMP

Theo Tỷ Lệ Nông Thôn-Thành Thị – RUP

1

4
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Hệ thống bỏ phiếu First Past the Post là gì?
First Past the Post (FPTP) là hệ thống bỏ phiếu 
hiện thời của British Columbia. Trong FPTP 
tỉnh được chia thành các khu vực bầu cử và 
mỗi khu vực được đại diện bởi một ủy viên hội 
đồng lập pháp (MLA). Cử tri đánh dấu phiếu 
bầu của mình cho một ứng cử viên. Ứng cử 
viên có nhiều phiếu nhất trong khu vực sẽ 
thắng và đại diện cho khu vực trong cơ quan 
lập pháp.

Số ghế mà một đảng nhận được trong cơ quan 
lập pháp bằng số khu vực mà các ứng cử viên 
của nó giành được. Hệ thống này có xu hướng bầu các ứng cử viên từ các đảng lớn 
và kết quả là các chính quyền đa số của một đảng. FPTP được sử dụng ở một số 
nước ở cấp quốc gia hoặc dưới quốc gia, bao gồm Canada, Hoa Kỳ và Vương Quốc 
Anh.

Hệ thống bỏ phiếu First Past the Post là gì?

Bỏ phiếu •  Cử tri bỏ phiếu cho một ứng cử viên trên phiếu

Đếm •  Ứng cử viên có nhiều phiếu nhất trong khu vực sẽ 
thắng và đại diện cho khu vực trong cơ quan lập 
pháp.

Kết quả •  Số ghế mà một đảng đoạt trong cơ quan lập pháp 
bằng số khu vực mà các ứng cử viên của đảng 
giành được trong tỉnh.

Đại diện • 87 MLA trong tỉnh
•  Cư dân British Columbia có một MLA đại diện cho 

khu vực của họ

Các khu vực bầu cử •  Cùng cỡ như hiện thời

Đặc điểm của First Past the Post

PARTY CANDIDATEA

PARTY CANDIDATEB

PARTY CANDIDATEC

PARTY CANDIDATED

Independent Candidate
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Trong FPTP, cử tri 
bầu cho một ứng cử 
viên.

Ứng cử viên có 
nhiều phiếu bầu nhất 
trong mỗi khu vực sẽ 
thắng.

Số ghế mà một đảng giành 
được trong cơ quan lập pháp 
khớp với số khu vực mà họ 
giành được trong tỉnh.

Để biết thêm thông tin về FPTP, bao gồm một đoạn phim ngắn về cách hệ thống hoạt 
động, vào elections.bc.ca/fptp.



Đại diện theo tỉ lệ là gì?
Đại diện theo tỷ lệ là khi số ghế mà một đảng chính trị giành được trong Hội Đồng 
Lập Pháp bằng với phần phiếu phổ thông của đảng đó. Nên nếu một đảng nhận 
được 40 phần trăm phiếu phổ thông, họ có thể có khoảng 40 phần trăm số ghế trong 
cơ quan lập pháp. Có nhiều hệ thống bỏ phiếu được thiết kế để cho ra kết quả theo 
tỷ lệ. 

Hệ thống bỏ phiếu đại diện theo tỷ lệ nào có 
trên lá phiếu trưng cầu dân ý?
Theo Tỷ Lệ Thành Viên Đôi (DMP), Theo Tỷ Lệ Thành Viên Hỗn Hợp (MMP), và 
Theo Tỷ Lệ Nông Thôn-Thành Thị (RUP) là các hệ thống bỏ phiếu theo tỷ lệ trên 
phiếu trưng cầu dân ý. Những hệ thống này bầu ra các cơ quan lập pháp nơi phần 
ghế của một đảng gần với phần phiếu của nó. 

Các đặc tính của các hệ thống bỏ phiếu theo tỷ lệ

 � Các kết quả phần lớn là theo tỷ lệ ở cấp tỉnh

 �  Cử tri thường bầu và được đại diện bởi hơn một MLA trong khu vực hoặc vùng 
bầu cử của họ

 � Các khu vực thường lớn hơn trong First Past the Post

 �  Các ứng cử viên được bầu theo nhiều cách khác nhau tùy thuộc vào hệ thống 
bỏ phiếu (xem mô tả từng hệ thống trong hướng dẫn này)

 �  Các đảng nhỏ hơn có nhiều khả năng được đại diện trong cơ quan lập pháp 
hơn là trong First Past the Post, vì vậy cơ quan lập pháp có thể có nhiều đảng 
hơn

 �  Các liên minh hoặc thỏa thuận giữa các đảng thường là cần thiết trước khi một 
chính phủ có thể được thành lập

12 Đại diện theo tỉ lệ là gì?

Phần phiếu của mỗi đảng Số ghế trong cơ quan lập pháp
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Sơ lược First Past the Post và các hệ thống 
bỏ phiếu đại diện theo tỷ lệ
Việc quý vị thích First Past the Post hay là một hệ thống theo tỷ lệ phụ thuộc vào cái 
nào quan trọng với quý vị. Không hệ thống bỏ phiếu nào là hoàn hảo – nếu không 
thì moin đều sẽ dùng cùng hệ thống! Mỗi hệ thống bỏ phiếu đều đòi hỏi sự đánh đổi 
giữa các ưu tiên cạnh tranh. 

Hướng dẫn này sẽ giúp quý vị hiểu các đặc điểm của First Past the Post và các hệ 
thống theo tỷ lệ được đề xuất, nhưng quyết định về hệ thống nào là tốt nhất là tùy 
thuộc vào quý vị. Lấy thông tin từ tất cả các bên trong cuộc tranh luận để giúp ra 
quyết định.

First Past the Post và các hệ thống bỏ phiếu đại diện theo tỷ lệ

First Past the Post Các hệ thống đại diện 
theo tỷ lệ

Đại diện Mỗi khu vực bầu cử có 
một MLA.

 Cử tri thường bầu và 
được đại diện bởi nhiều 
MLA trong khu vực hoặc 
vùng bầu cử của họ

Kết quả •  Số ghế mà một đảng 
nhận được trong cơ 
quan lập pháp bằng số 
khu vực mà các ứng cử 
viên của đảng đó giành 
được

•  Có xu hướng bầu các 
ứng cử viên từ các đảng 
lớn và kết quả là các 
chính quyền đa số của 
một đảng

•  Phần số ghế của một 
đảng trong cơ quan lập 
pháp gần khớp với phần 
phiếu phổ thông toàn 
tỉnh của đảng đó

•  Có xu hướng bầu ứng 
cử viên từ các đảng 
lớn và nhỏ và dẫn đến 
chính phủ đa đảng hoặc 
liên minh

Cỡ khu vực bầu 
cử

Các khu vực nhỏ hơn 
trong các hệ thống theo 
tỷ lệ

Các khu vực lớn hơn trong 
First Past the Post

Số MLA Như hiện thời (87) Từ 87 đến 95
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Theo Tỷ Lệ Thành Viên Đôi (DMP)
Trong theo tỷ lệ Thành Viên đôi (DMP), hầu hết các 
khu vực bầu cử được kết hợp với một khu vực lân 
cận và đại diện bởi hai ủy viên hội đồng lập pháp 
(MLA). Các khu vực nông thôn lớn nhất tiếp tục có 
một MLA được bầu bằng cách có được nhiều phiếu 
nhất. Tổng số MLA vẫn giữ nguyên.

Tại hai khu vực MLA, các đảng có thể có một hoặc 
hai ứng cử viên trên phiếu. Các đảng quyết định xem 
ứng cử viên nào của họ được liệt kê trước trên phiếu 
và ai được liệt kê thứ hai. Cử tri bầu cho một ứng cử 
viên hoặc cặp ứng cử viên bằng cách đánh dấu một 
lần lên phiếu.

Ghế đầu tiên tại một khu vực được giành bởi ứng cử 
viên với nhiều phiếu nhất. Ghế này được lấp đầy bởi ứng 
cử viên mà đảng liệt kê trước tiên trên phiếu.

Ghế thứ hai thuộc về các đảng sao cho số ghế của mỗi đảng trong cơ quan lập pháp 
gần khớp với phần phiếu phổ thông toàn tỉnh. Các ghế thứ hai của một đảng được 
lấp đầy tại các khu vực nơi các ứng cử viên của nó làm đặc biệt tốt. Các đảng cần ít 
nhất năm phần trăm phiếu để có được các ghế thứ hai.

DMP được phát triển mới đây tại Canada và hiện không được sử dụng.

Theo Tỷ Lệ Thành Viên Đôi (DMP)

P R I M A RY  C a n d i d at e
S e c o n d a ry  C a n d i d at ePARTY A

P R I M A RY  C a n d i d at e
S e c o n d a ry  C a n d i d at ePARTY B

C a n d i d at ePARTY C

Independent Candidate

Vote for one option.

P R I M A RY  C a n d i d at e
S e c o n d a ry  C a n d i d at ePARTY d

Cử tri chọn một phương án trên 
phiếu. Các đảng điều hành tối 
đa hai ứng cử viên.

PARTY CANDIDATE #1 
CANDIDATE #2 A

PARTY CANDIDATE #1 
CANDIDATE #2 B

PARTY CANDIDATE #1 C

INDEPENDENT

PARTY CANDIDATE #1 
CANDIDATE #2 A

PARTY CANDIDATE #1 
CANDIDATE #2 B

PARTY CANDIDATE #1 C

INDEPENDENT

Hầu hết các khu vực 
hiện hữu được kết 
hợp với một láng 
giềng. Mỗi khu vực 
mới, lớn hơn bầu hai 
MLA thay vì một.
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Đặc tính của Theo Tỷ Lệ Thành Viên Đôi (DMP) 

Bỏ phiếu •  Các đảng đề cử một hoặc hai ứng cử viên mỗi khu vực

•   Các đảng nêu các ứng cử viên thứ nhất và thứ hai trên 
phiếu

•  Cử tri bỏ phiếu cho một phương án trên phiếu - (các) ứng 
cử viên của một đảng hoặc một ứng cử viên độc lập

Đếm Các khu vực đô thị và bán đô thị
•  Ứng cử viên đầu tiên của đảng có nhiều phiếu bầu nhất 

trong khu vực giành được ghế đầu tiên

•  Ghế thứ hai được một đảng giành được dựa trên tỷ lệ phiếu 
bầu phổ thông trên toàn tỉnh và thành tích của nó ở mỗi khu 
vực 

•  Các ứng cử viên độc lập giành một ghế nếu họ xếp thứ nhất 
hoặc nhì trong khu vực

•  Một đảng cần ít nhất năm phần trăm phiếu toàn tỉnh để có 
được các ghế thứ hai

Các khu vực nông thôn lớn
• Ứng cử viên có nhiều phiếu bầu nhất sẽ thắng

Kết quả • Các kết quả theo tỷ lệ ở cấp tỉnh

•  Ứng cử viên xếp nhì có thể không giành được ghế thứ hai, 
bởi vì ghế thứ hai được phân bổ cho các đảng để có được 
một kết quả theo tỷ lệ 

Đại diện •  Từ 87 đến 95 MLA

•  Cư dân British Columbia ở các khu vực đô thị và bán đô thị 
có hai MLA đại diện cho khu vực của họ

•  Cư dân British Columbia ở các khu vực nông thôn lớn có 
một MLA đại diện cho khu vực của họ

Các khu vực 
bầu cử

•  Các khu vực đô thị và bán đô thị được kết hợp với một khu 
vực lân cận

•  Ranh giới của các khu vực nông thôn lớn nhất vẫn giữ 
nguyên

•  Nếu DMP được áp dụng, một ủy ban ranh giới bầu cử độc 
lập sẽ quyết định các khu vực nào sẽ giữ nguyên và khu nào 
sẽ được kết hợp sau cuộc trưng cầu dân ý

Để biết thêm thông tin về DMP, bao gồm một đoạn phim ngắn về cách hệ thống hoạt 
động, vào elections.bc.ca/dmp.
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Theo Tỷ Lệ Thành Viên Hỗn Hợp (MMP)
Trong Theo Tỷ Lệ Thành Viên Hỗn Hợp (MMP) có hai loại MLA. Các MLA khu vực 
đại diện các khu vực bầu cử và được bầu bằng cách dùng First Past the Post. Các 
MLA vùng đại diện các nom của các khu vực bầu cử gọi là vùng. Họ được bầu từ 
một danh sách đảng sao cho số ghế của mỗi đảng trong cơ quan lập pháp gần khớp 
với phần phiếu phổ thông toàn tỉnh. 

Các ghế vùng được phân bổ cho các đảng trong các vùng được xác định, chứ không 
phải toàn tỉnh. Ghế khu vực và ghế vùng - được cộng lại với nhau - gần khớp với 
phần phiếu của đảng. Một đảng phải có được ít nhất năm phần trăm phiếu để có 
được các ghế vùng.

Một vùng ví dụ dùng 
MMP. Một số MLA đại 
diện cho khu vực và 
số khác đại diện cho 
vùng.
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PARTY VOTE

PARTY A

PARTY B

PARTY C

PARTY D

CANDIDATE W

CANDIDATE X

CANDIDATE Y

CANDIDATE Z

YOU HAVE TWO VOTES.

Vote for only one party. Vote for only one candidate.

This vote decides the share of 
the seats each par ty below will 
have in the Legislative Assembly.

DISTRICT VOTE
This vote decides the candidate 
who will be elected to represent 

your electoral distr ict.

PARTY A

PARTY B

PARTY C

PARTY D

Một phiếu MMP mẫu giả sử một mô hình hai phiếu và một danh sách 
đảng đóng cửa

Trong một số hình thức MMP, cử tri có hai phiếu bầu riêng biệt: một phiếu cho một 
ứng cử viên khu vực và một cho một đảng. Trong các hình thức khác, cử tri bỏ một 
phiếu cho một ứng cử viên mà cũng tính cho đảng của ứng cử viên đó. Nếu MMP 
được áp dụng, một ủy ban lập pháp sẽ quyết định sau cuộc trưng cầu dân ý xem cử 
tri có một hay hai phiếu.

MMP được sử dụng ở một số nước ở cấp quốc gia hoặc dưới quốc gia, bao gồm 
Đức, New Zealand và Scotland.
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Bỏ phiếu • Có hai khả năng:

•  Cử tri có hai phiếu – một cho một ứng cử viên và 
một cho một đảng

•  Cử tri có một phiếu và bầu cho một ứng cử viên. 
Phiếu này tính cho ứng cử viên và đảng của ứng cử 
viên.

•  Trong cả hai trường hợp, các thành viên khu vực được bầu 
từ một danh sách các ứng cử viên do đảng soạn ra. Có ba 
loại danh sách đảng khả dĩ:

•  Danh sách đóng – cử tri bầu cho một danh sách ứng 
cử viên của đảng

•  Danh sách mở – cử tri bầu cho một ứng cử viên đơn 
lẻ trên danh sách của đảng

•  Danh sách mở với phương án đảng – cử tri bầu cho 
một ứng cử viên hoặc ủng hộ một danh sách ứng cử 
viên của đảng

•  Nếu MMP được áp dụng, một ủy ban lập pháp sẽ quyết 
định sau cuộc trưng cầu dân ý xem cử tri có một hay hai 
phiếu và loại danh sách đảng nào được dùng.

Đếm •  Tổng số ghế mà một đảng có được là dựa trên phần phiếu 
phổ thông của nó trên toàn tỉnh

•  Ứng cử viên có nhiều phiếu bầu nhất trong khu vực giành 
được ghế của khu vực 

•  Các ghế trong khu vực được “chất đầy” bởi các ghế trong 
vùng sao cho tổng số ghế một đảng có được gần khớp với 
tỷ lệ phiếu phổ thông toàn tỉnh của đảng đó  

•  Một đảng phải có được ít nhất năm phần trăm phiếu để có 
được các ghế vùng.

Kết quả •  Các kết quả phần lớn là theo tỷ lệ ở cấp tỉnh

• Ghế vùng được phân bổ trong các vùng được xác định

Đặc tính của Theo Tỷ Lệ Thành Viên Hỗn Hợp 
(MMP)
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Đặc tính của Theo Tỷ Lệ Thành Viên Hỗn Hợp 
(MMP) tiếp theo… 

Đại diện • Từ 87 đến 95 MLA

•  Người dân British Columbia có một MLA đại diện cho khu 
vực bầu cử của họ và nhiều MLA đại diện cho vùng của họ

•  Nếu MMP được áp dụng, ít nhất 60% MLA sẽ là MLA khu 
vực, nhưng tỷ lệ chính xác của MLA khu vực trên MLA 
vùng sẽ được quyết định bởi một ủy ban lập pháp sau 
cuộc trưng cầu dân ý

Các khu vực 
bầu cử

•  Các khu vực bầu cử hiện giờ lớn hơn và có ít hơn 

•  Nếu MMP được áp dụng, một ủy ban lập pháp sẽ xác định 
số lượng MLA trong mỗi vùng sau cuộc trưng cầu dân ý

•  Nếu MMP được áp dụng, một ủy ban ranh giới bầu cử độc 
lập sẽ xác định ranh giới khu vực và vùng

Để biết thêm thông tin về MMP, bao gồm một đoạn phim ngắn về cách hệ thống hoạt 
động, vào elections.bc.ca/mmp.
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Theo Tỷ Lệ Nông Thôn-Thành Thị (RUP)
Theo Tỷ Lệ Nông Thôn-Thành Thị (RUP) kết hợp hai 
hệ thống bỏ phiếu theo tỷ lệ khác nhau: Phiếu Chuyển 
Nhượng Đơn (STV) và theo Tỷ Lệ Thành Viên Hỗn 
Hợp (MMP). 

Cử tri ở các khu vực đô thị và bán đô thị sử dụng STV 
để bầu nhiều MLA cho khu bầu cử lớn hơn của họ. Các 
bên có thể điều hành nhiều ứng cử viên trong một khu 
vực và cử tri xếp hạng các ứng cử viên ưu tiên của họ 
trên lá phiếu (1, 2, 3, v.v.). Cử tri có thể xếp hạng bao 
nhiêu ứng cử viên tùy ý.

Xem phần Đếm trong bảng để biết các ứng cử viên 
được bầu tại các khu vực đô thị và bán đô thị như thế 
nào. 

Tại các khu vực nông thôn, cử tri sử dụng MMP để bầu 
các MLA khu vực và vùng (xem phần MMP). 

Kết quả tổng thể của tỉnh có thể theo tỷ lệ tổng quát.

RUP không được sử dụng ở bất cứ đâu như một hệ thống đơn lẻ, mặc dù MMP và 
STV được sử dụng ở nhiều nước ở cấp quốc gia hoặc dưới quốc gia. MMP được sử 
dụng ở Đức, New Zealand và Scotland. STV được sử dụng ở Ireland, Úc và Malta.

Để biết thêm thông tin về RUP, bao gồm một đoạn phim ngắn về cách hệ thống hoạt 
động, vào elections.bc.ca/rup.

Theo Tỷ Lệ Nông Thôn-Thành Thị (RUP)

PARTY CANDIDATE C

PARTY CANDIDATED

INDEPENDENT CANDIDATE

PARTY CANDIDATEB

PARTY CANDIDATEC

PARTY CANDIDATEC

PARTY CANDIDATED

PARTY CANDIDATEA

PARTY CANDIDATEB

PARTY CANDIDATEB

PARTY CANDIDATE C

PARTY CANDIDATED

INDEPENDENT CANDIDATE

PARTY CANDIDATEB

PARTY CANDIDATEC

PARTY CANDIDATEC

PARTY CANDIDATED

PARTY CANDIDATEA

PARTY CANDIDATEB

PARTY CANDIDATEB

Các khu vực STV thì 
lớn hơn và có hơn 
một MLA
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Bỏ phiếu Các khu vực đô thị và bán đô thị( STV)
•  Cử tri xếp hạng các ứng cử viên theo thứ tự ưu tiên (1, 2, 

3…)
• Cử tri có thể xếp hạng bao nhiêu ứng cử viên tùy ý
•  Các đảng có thể điều hành nhiều ứng cử viên trong một 

khu vực (đến tối đa số ghế trong khu vực)

Các khu vực nông thôn – xem phần MMP

Đếm Các khu vực đô thị và bán đô thị( STV)
• Thường đòi hỏi nhiều vòng đếm
•  Mỗi khu vực có một số phiếu tối thiểu cần thiết để giành 

được một ghế trong khu vực. Số này được gọi là hạn 
ngạch.

• Bất cứ ứng cử viên nào đạt được hạn ngạch là được bầu
•  Nếu một ứng cử viên được bầu có nhiều phiếu  hơn hạn 

ngạch, các phiếu phụ trội của họ sẽ được chuyển cho các 
ứng cử viên khác bằng lựa chọn tiếp theo của cử tri 

•  Các ứng cử viên có số phiếu bầu ít nhất bị rớt và phiếu 
bầu của họ được chuyển cho các ứng viên khác bằng lựa 
chọn tiếp theo của cử tri 

•  Việc đếm tiếp tục theo cách này cho đến khi tất cả các ghế 
trong khu vực được lấp đầy

Các khu vực nông thôn – xem phần MMP

Kết quả •  Kết quả tổng của tỉnh có thể theo tỷ lệ tổng quát

Đại diện • Từ 87 đến 95 MLA

•  Cư dân British Columbia ở các khu vực đô thị và bán đô 
thị có nhiều MLA đại diện cho khu vực bầu cử rộng hơn 
của họ

•  Cư dân British Columbia ở các khu vực nông thôn có một 
MLA đại diện cho khu vực bầu cử của họ và các MLA 
khác đại diện cho vùng của họ

Các khu vực bầu 
cử

•  Các khu vực bầu cử hiện giờ lớn hơn và có ít hơn
•  Nếu RUP được áp dụng, một ủy ban độc lập sẽ xác định 

ranh giới của các khu vực MMP, vùng MMP và khu vực 
STV

Đặc tính Theo Tỷ Lệ Nông Thôn-Thành Thị (RUP)

Theo Tỷ Lệ Nông Thôn-Thành Thị (RUP)



Có câu hỏi?
Truy cập trang web của chúng tôi hoặc liên lạc chúng tôi để biết 

thêm thông tin về cách bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý và các 

hệ thống bỏ phiếu trên lá phiếu.
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