
Dưới đây là phần miêu tả ngắn gọn về mỗi hệ thống bỏ phiếu trong lá phiếu. Muốn 
biết thêm chi tiết về các hệ thống bỏ phiếu và diễn tiến sau cuộc trưng cầu dân ý, 
hãy đến elections.bc.ca/referendum hoặc gọi số 1-800-661-8683.

Các hệ thống bỏ phiếu

Cần Được Giúp?  
Hãy Liên Lạc với chúng tôi.
elections.bc.ca | 1-800-661-8683

Các đặc điểm của hệ thống Có 
Đa Số Phiếu Sẽ Đắc Cử 

 �  Số ghế một chính đảng có 
được trong viện lập pháp 
bằng với số địa hạt thắng cử 
của các ứng cử viên của họ

 �  Có khuynh hướng chọn ứng cử 
viên từ các đảng lớn và đưa đến 
chính quyền đa số của một đảng

 �  Một MLA được bầu ra cho mỗi địa 
hạt bằng cách có nhiều phiếu nhất

 �  Các địa hạt nhỏ hơn so với 
các hệ thống theo tỷ lệ

Các đặc điểm của hệ thống 
đại diện theo tỷ lệ 

 �  Số ghế của một chính đảng 
trong viện lập pháp xấp xỉ 
tương xứng với số phiếu của 
họ trên toàn tỉnh bang

 �  Có khuynh hướng bầu các ứng 
cử viên từ những đảng lớn 
và nhỏ và đưa đến các chính 
quyền đa đảng hoặc liên hiệp

 �  Cử tri thông thường bầu ra nhiều 
hơn một MLA để đại diện cho họ 
trong địa hạt hoặc vùng của họ 

 �  Các địa hạt lớn hơn so với hệ 
thống Có Đa Số Phiếu Sẽ Đắc Cử

Cách điền tập bỏ 
phiếu của quý vị

Để điền tập bỏ phiếu, quý vị sẽ cần:

Lá phiếu của mình 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

 
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.

Bao Kín A (màu xám)
a

Secrecy Sleeve

3038-A (18/04)

Phong Bì Chứng Nhận B 
(màu trắng)

CERTIFICATION ENVELOPE
Eligibilty
Sign the declaration to confirm 
you are eligible to vote.

1 I am the voter identified above. I am 
eligible to vote and have not already voted 
in the referendum. 

SIGN HERE

X

Date of birth
Enter your date of birth to help 
confirm your identity.

2 My date of birth is:

Address update
If your address has changed, 
complete this section.

3

Home address on record:  

3038-B (18/04)

This information is collected under the authority of the Electoral Reform Referendum 2018 Act and the Freedom of Information and Protection of Privacy Act to administer the 2018 Referendum on Electoral Reform. Questions about its 
collection and use can be directed to the Elections BC Privacy Officer at 1-800-661-8683 or PO Box 9275 Stn Prov Govt Victoria, BC V8W 9J6.

b

NEW HOME ADDRESS (IF APPLICABLE) PHONE
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Declaration for FIRSTNAME LASTNAME:

MONTH DAY YEAR

123 Main Street, Victoria

      ABM 000000
  LASTNAME, FIRSTNAME
  MAILING ADDRESS 

  CITY BC   V#V #V#

Phong Bì Hồi Đáp C (màu 
vàng)

3038-C (18/04)

RETURN ENVELOPE
2018 referendum on electoral re-

c

Một bút mực đen hoặc bút 
lông  
(không có trong tập bỏ 
phiếu của quý vị)

Nếu tập bỏ phiếu của quý vị thiếu bất cứ món nào trong số đó, hãy 
liên lạc với Elections BC. Khi quý vị đã sẵn sàng bắt đầu, hãy theo chỉ 
dẫn bên trong tờ này.

Nhắc nhở quan trọng
Tập bỏ phiếu

 �  Tập bỏ phiếu của quý vị có ghi tên và địa chỉ trên đó.

 �  Quý vị không thể dùng tập bỏ phiếu của người khác.

 �  Nếu quý vị đã đổi tên khác với tên in trên Phong Bì Chứng 
Nhận B, hãy liên lạc với chúng tôi.

 �  Quý vị chỉ được bỏ phiếu một lần.

Lá Phiếu

 �  Quý vị có thể trả lời cả hai câu hỏi hoặc chỉ trả lời một. Lá 
phiếu của quý vị sẽ vẫn được đếm nếu quý vị chỉ trả lời một 
câu hỏi.

Tin tức phiên dịch

 �  Các chỉ dẫn này được in bằng 14 ngôn ngữ khác nhau 
elections.bc.ca/referendum

Các hệ thống bỏ phiếu

 �  Muốn biết thêm chi tiết về đặc điểm của mỗi hệ thống bỏ 
phiếu, hãy đến elections.bc.ca/referendum, hoặc gọi số 
1-800-661-8683.

Có Đa Số Phiếu Sẽ Đắc Cử (First Past the Post - FPTP)
Có Đa Số Phiếu Sẽ Đắc Cử (FPTP) là hệ thống bỏ phiếu hiện nay của British Columbia. Trong 
FPTP, tỉnh bang được chia thành những địa hạt bầu cử và mỗi địa hạt có một Dân Biểu Lập 
Pháp đại diện (MLA). Cử tri đánh dấu vào lá phiếu của họ cho một ứng cử viên. Ứng cử viên 
nào có nhiều phiếu nhất trong địa hạt đó sẽ thắng cử và đại diện cho địa hạt đó trong viện 
lập pháp. FPTP được áp dụng tại một số quốc gia, gồm cả Canada, Hoa Kỳ, và Anh Quốc.

Hai Dân Biểu Theo Tỷ Lệ (Dual Member Proportional - DMP)
Theo hệ thống Hai Dân Biểu Theo Tỷ Lệ (DMP) đa số các địa hạt bầu cử sẽ được kết hợp với 
một địa hạt lân cận và có hai MLA. Các địa hạt ở vùng thôn dã vẫn chỉ có một MLA. Tại các địa 
hạt có hai MLA, các chính đảng có một hoặc hai ứng cử viên trong lá phiếu. Cử tri bầu cho một 
ứng cử viên hoặc từng cặp ứng cử viên bằng cách đánh dấu vào lá phiếu một lần. Ghế đầu tiên 
trong một địa hạt là dành cho ứng cử viên có nhiều phiếu nhất. Ghế thứ nhì dành cho các chính 
đảng sao cho số ghế của mỗi đảng trong viện lập pháp xấp xỉ tương xứng với số phiếu của họ 
trên toàn tỉnh bang. Một chính đảng cần ít nhất là năm phần trăm số phiếu để được dành cho 
ghế thứ nhì. DMP mới được soạn ra tại Canada dạo gần đây và hiện chưa được áp dụng.

Dân Biểu Hỗn Hợp Theo Tỷ Lệ (Mixed Member Proportional - MMP)
Trong hệ thống Dân Biểu Hỗn Hợp Theo Tỷ Lệ (Mixed Member Proportional - MMP) có hai loại MLA. 
Các MLA địa hạt đại diện cho các địa hạt bầu cử và được bầu ra bằng cách FPTP. Các MLA vùng đại 
diện những nhóm địa hạt bầu cử gọi là vùng. Họ được bầu từ một danh sách của đảng để số ghế 
của mỗi đảng trong viện lập pháp xấp xỉ tương xứng với số phiếu của họ trên toàn tỉnh bang. Một 
đảng cần ít nhất là năm phần trăm số phiếu để có được bất cứ ghế vùng nào. Trong một số hình 
thức MMP, cử tri có hai phiếu: một để bầu cho một ứng cử viên địa hạt và một bầu cho đảng. Trong 
các hình thức khác, cử tri có một phiếu bầu cho một ứng cử viên và cũng tính phiếu đó cho đảng của 
ứng cử viên đó. MMP được áp dụng tại một số quốc gia, gồm Đức, Tân Tây Lan và Tô Cách Lan.

Vùng Thôn Dã-Thành Thị Theo Tỷ Lệ (Rural-Urban Proportional - RUP)
Hệ thống Vùng Thôn Dã-Thành Thị Theo Tỷ Lệ (RUP) kết hợp hai hệ thống bầu theo tỷ lệ khác nhau: Lá 
Phiếu Đơn Có Thể Chuyển Nhượng (STV) và  Dân Biểu Hỗn Hợp Theo Tỷ Lệ (MMP). Cử tri tại các địa hạt 
thành thị và bán thành thị dùng STV để bầu nhiều MLA cho địa hạt bầu cử lớn của họ. Các chính đảng 
có thể đưa ra nhiều ứng cử viên trong một địa hạt và cử tri sẽ xếp hạng ưu tiên cho các ứng cử viên 
họ chọn trong lá phiếu (1, 2, 3, v.v.). Cử tri có thể xếp hạng bao nhiêu ứng cử viên cũng được. Tại các 
địa hạt vùng thôn dã, cử tri sẽ dùng MMP để bầu các MLA địa hạt và vùng (xem trên đây). Kết quả nói 
chung là theo tỷ lệ. STV và MMP được sử dụng là các hệ thống dùng một mình tại một số quốc gia. STV 
được áp dụng tại Ái Nhĩ Lan, Úc và Malta. MMP được áp dụng tại Đức, Tân Tây Lan và Tô Cách Lan.
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Dưới đây là phần miêu tả ngắn gọn về mỗi hệ thống bỏ phiếu trong lá phiếu. Muốn 
biết thêm chi tiết về các hệ thống bỏ phiếu và diễn tiến sau cuộc trưng cầu dân ý, 
hãy đến elections.bc.ca/referendum hoặc gọi số 1-800-661-8683.

Các hệ thống bỏ phiếu

Cần Được Giúp?  
Hãy Liên Lạc với chúng tôi.
elections.bc.ca | 1-800-661-8683

Các đặc điểm của hệ thống Có 
Đa Số Phiếu Sẽ Đắc Cử 

 �  Số ghế một chính đảng có 
được trong viện lập pháp 
bằng với số địa hạt thắng cử 
của các ứng cử viên của họ

 �  Có khuynh hướng chọn ứng cử 
viên từ các đảng lớn và đưa đến 
chính quyền đa số của một đảng

 �  Một MLA được bầu ra cho mỗi địa 
hạt bằng cách có nhiều phiếu nhất

 �  Các địa hạt nhỏ hơn so với 
các hệ thống theo tỷ lệ

Các đặc điểm của hệ thống 
đại diện theo tỷ lệ 

 �  Số ghế của một chính đảng 
trong viện lập pháp xấp xỉ 
tương xứng với số phiếu của 
họ trên toàn tỉnh bang

 �  Có khuynh hướng bầu các ứng 
cử viên từ những đảng lớn 
và nhỏ và đưa đến các chính 
quyền đa đảng hoặc liên hiệp

 �  Cử tri thông thường bầu ra nhiều 
hơn một MLA để đại diện cho họ 
trong địa hạt hoặc vùng của họ 

 �  Các địa hạt lớn hơn so với hệ 
thống Có Đa Số Phiếu Sẽ Đắc Cử

Cách điền tập bỏ 
phiếu của quý vị

Để điền tập bỏ phiếu, quý vị sẽ cần:

Lá phiếu của mình 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

 
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.

Bao Kín A (màu xám)
a

Secrecy Sleeve

3038-A (18/04)

Phong Bì Chứng Nhận B 
(màu trắng)

CERTIFICATION ENVELOPE
Eligibilty
Sign the declaration to confirm 
you are eligible to vote.

1 I am the voter identified above. I am 
eligible to vote and have not already voted 
in the referendum. 

SIGN HERE

X

Date of birth
Enter your date of birth to help 
confirm your identity.

2 My date of birth is:

Address update
If your address has changed, 
complete this section.

3

Home address on record:  

3038-B (18/04)

This information is collected under the authority of the Electoral Reform Referendum 2018 Act and the Freedom of Information and Protection of Privacy Act to administer the 2018 Referendum on Electoral Reform. Questions about its 
collection and use can be directed to the Elections BC Privacy Officer at 1-800-661-8683 or PO Box 9275 Stn Prov Govt Victoria, BC V8W 9J6.
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Declaration for FIRSTNAME LASTNAME:

MONTH DAY YEAR

123 Main Street, Victoria

      ABM 000000
  LASTNAME, FIRSTNAME
  MAILING ADDRESS 

  CITY BC   V#V #V#

Phong Bì Hồi Đáp C (màu 
vàng)

3038-C (18/04)

RETURN ENVELOPE
2018 referendum on electoral re-

c

Một bút mực đen hoặc bút 
lông  
(không có trong tập bỏ 
phiếu của quý vị)

Nếu tập bỏ phiếu của quý vị thiếu bất cứ món nào trong số đó, hãy 
liên lạc với Elections BC. Khi quý vị đã sẵn sàng bắt đầu, hãy theo chỉ 
dẫn bên trong tờ này.

Nhắc nhở quan trọng
Tập bỏ phiếu

 �  Tập bỏ phiếu của quý vị có ghi tên và địa chỉ trên đó.

 �  Quý vị không thể dùng tập bỏ phiếu của người khác.

 �  Nếu quý vị đã đổi tên khác với tên in trên Phong Bì Chứng 
Nhận B, hãy liên lạc với chúng tôi.

 �  Quý vị chỉ được bỏ phiếu một lần.

Lá Phiếu

 �  Quý vị có thể trả lời cả hai câu hỏi hoặc chỉ trả lời một. Lá 
phiếu của quý vị sẽ vẫn được đếm nếu quý vị chỉ trả lời một 
câu hỏi.

Tin tức phiên dịch

 �  Các chỉ dẫn này được in bằng 14 ngôn ngữ khác nhau 
elections.bc.ca/referendum

Các hệ thống bỏ phiếu

 �  Muốn biết thêm chi tiết về đặc điểm của mỗi hệ thống bỏ 
phiếu, hãy đến elections.bc.ca/referendum, hoặc gọi số 
1-800-661-8683.

Có Đa Số Phiếu Sẽ Đắc Cử (First Past the Post - FPTP)
Có Đa Số Phiếu Sẽ Đắc Cử (FPTP) là hệ thống bỏ phiếu hiện nay của British Columbia. Trong 
FPTP, tỉnh bang được chia thành những địa hạt bầu cử và mỗi địa hạt có một Dân Biểu Lập 
Pháp đại diện (MLA). Cử tri đánh dấu vào lá phiếu của họ cho một ứng cử viên. Ứng cử viên 
nào có nhiều phiếu nhất trong địa hạt đó sẽ thắng cử và đại diện cho địa hạt đó trong viện 
lập pháp. FPTP được áp dụng tại một số quốc gia, gồm cả Canada, Hoa Kỳ, và Anh Quốc.

Hai Dân Biểu Theo Tỷ Lệ (Dual Member Proportional - DMP)
Theo hệ thống Hai Dân Biểu Theo Tỷ Lệ (DMP) đa số các địa hạt bầu cử sẽ được kết hợp với 
một địa hạt lân cận và có hai MLA. Các địa hạt ở vùng thôn dã vẫn chỉ có một MLA. Tại các địa 
hạt có hai MLA, các chính đảng có một hoặc hai ứng cử viên trong lá phiếu. Cử tri bầu cho một 
ứng cử viên hoặc từng cặp ứng cử viên bằng cách đánh dấu vào lá phiếu một lần. Ghế đầu tiên 
trong một địa hạt là dành cho ứng cử viên có nhiều phiếu nhất. Ghế thứ nhì dành cho các chính 
đảng sao cho số ghế của mỗi đảng trong viện lập pháp xấp xỉ tương xứng với số phiếu của họ 
trên toàn tỉnh bang. Một chính đảng cần ít nhất là năm phần trăm số phiếu để được dành cho 
ghế thứ nhì. DMP mới được soạn ra tại Canada dạo gần đây và hiện chưa được áp dụng.

Dân Biểu Hỗn Hợp Theo Tỷ Lệ (Mixed Member Proportional - MMP)
Trong hệ thống Dân Biểu Hỗn Hợp Theo Tỷ Lệ (Mixed Member Proportional - MMP) có hai loại MLA. 
Các MLA địa hạt đại diện cho các địa hạt bầu cử và được bầu ra bằng cách FPTP. Các MLA vùng đại 
diện những nhóm địa hạt bầu cử gọi là vùng. Họ được bầu từ một danh sách của đảng để số ghế 
của mỗi đảng trong viện lập pháp xấp xỉ tương xứng với số phiếu của họ trên toàn tỉnh bang. Một 
đảng cần ít nhất là năm phần trăm số phiếu để có được bất cứ ghế vùng nào. Trong một số hình 
thức MMP, cử tri có hai phiếu: một để bầu cho một ứng cử viên địa hạt và một bầu cho đảng. Trong 
các hình thức khác, cử tri có một phiếu bầu cho một ứng cử viên và cũng tính phiếu đó cho đảng của 
ứng cử viên đó. MMP được áp dụng tại một số quốc gia, gồm Đức, Tân Tây Lan và Tô Cách Lan.

Vùng Thôn Dã-Thành Thị Theo Tỷ Lệ (Rural-Urban Proportional - RUP)
Hệ thống Vùng Thôn Dã-Thành Thị Theo Tỷ Lệ (RUP) kết hợp hai hệ thống bầu theo tỷ lệ khác nhau: Lá 
Phiếu Đơn Có Thể Chuyển Nhượng (STV) và  Dân Biểu Hỗn Hợp Theo Tỷ Lệ (MMP). Cử tri tại các địa hạt 
thành thị và bán thành thị dùng STV để bầu nhiều MLA cho địa hạt bầu cử lớn của họ. Các chính đảng 
có thể đưa ra nhiều ứng cử viên trong một địa hạt và cử tri sẽ xếp hạng ưu tiên cho các ứng cử viên 
họ chọn trong lá phiếu (1, 2, 3, v.v.). Cử tri có thể xếp hạng bao nhiêu ứng cử viên cũng được. Tại các 
địa hạt vùng thôn dã, cử tri sẽ dùng MMP để bầu các MLA địa hạt và vùng (xem trên đây). Kết quả nói 
chung là theo tỷ lệ. STV và MMP được sử dụng là các hệ thống dùng một mình tại một số quốc gia. STV 
được áp dụng tại Ái Nhĩ Lan, Úc và Malta. MMP được áp dụng tại Đức, Tân Tây Lan và Tô Cách Lan.

A non-partisan O�ce of the Legislature A non-partisan O�ce of the Legislature
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http://elections.bc.ca/referendum
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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
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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

SAMPLE

Điền Lá Phiếu Của Quý Vị

1

Trước khi bắt đầu, hãy đọc tất cả các chỉ dẫn sau đây và nhớ xem cho chắc là Phong Bì 
Chứng Nhận B có ghi tên quý vị trên đó. Nếu không, hãy liên lạc với Elections BC.

Bắt đầu đánh dấu vào lá phiếu của quý vị. Dùng bút mực đen hoặc bút lông. Không 
dùng bút chì. Đừng viết bất cứ gì khác trong lá phiếu của quý vị nếu không thì lá phiếu 
đó sẽ không được đếm. Quý vị có thể chọn trả lời một hoặc hai câu hỏi. Lá phiếu của quý 
vị sẽ vẫn được đếm nếu quý vị chỉ trả lời một câu hỏi.

Đối với Câu Hỏi 1, hãy bỏ phiếu bằng cách tô kín ô bầu dục bên tay phải chọn lựa của 
quý vị, như thế này:   

2
Đối với Câu Hỏi 2, xếp hạng các hệ thống bỏ phiếu theo thứ tự ưu tiên bằng cách tô kín 
một ô bầu dục cho mỗi hệ thống, như thế này: 

Quý vị có thể chọn xếp hạng một, hai, hoặc cả ba hệ thống. Đừng tô nhiều hơn một ô 
bầu dục trong mỗi hàng hoặc cột. Nếu quý vị làm sai hoặc có thắc mắc về cách đánh 
dấu vào lá phiếu của mình, hãy gọi cho Elections BC tại số 1-800-661-8683.

3
 �   Gấp lá phiếu lại và bỏ vào Bao Kín A.

 �  Bỏ Bao Kín A cùng với lá phiếu đã đánh dấu của quý 
vị trong đó vào Phong Bì Chứng Nhận B.

 �  Dán kín Phong Bì Chứng Nhận B.

CERTIFICATION ENVELOPE
Eligibilty
Sign the declaration to confirm 
you are eligible to vote.

1 I am the voter identified above. I am 
eligible to vote and have not already voted 
in the referendum. 

SIGN HERE

X

Date of birth
Enter your date of birth to help 
confirm your identity.

2 My date of birth is:

Address update
If your address has changed, 
complete this section.

3

Home address on record:  

3038-B (18/04)

This information is collected under the authority of the Electoral Reform Referendum 2018 Act and the Freedom of Information and Protection of Privacy Act to administer the 2018 Referendum on Electoral Reform. Questions about its 
collection and use can be directed to the Elections BC Privacy Officer at 1-800-661-8683 or PO Box 9275 Stn Prov Govt Victoria, BC V8W 9J6.

b

NEW HOME ADDRESS (IF APPLICABLE) PHONE

1 9

Declaration for FIRSTNAME LASTNAME:

MONTH DAY YEAR

123 Main Street, Victoria

      ABM 000000
  LASTNAME, FIRSTNAME
  MAILING ADDRESS 

  CITY BC   V#V #V#

0 3 2 7 8 00 3 2 7 8 0

Firstname Lastname

Cách điền tập bỏ phiếu của quý vị 

CERTIFICATION ENVELOPE
Eligibilty
Sign the declaration to confirm 
you are eligible to vote.

1 I am the voter identified above. I am 
eligible to vote and have not already voted 
in the referendum. 

SIGN HERE

X

Date of birth
Enter your date of birth to help 
confirm your identity.

2 My date of birth is:

Address update
If your address has changed, 
complete this section.

3

Home address on record:  

3038-B (18/04)

This information is collected under the authority of the Electoral Reform Referendum 2018 Act and the Freedom of Information and Protection of Privacy Act to administer the 2018 Referendum on Electoral Reform. Questions about its 
collection and use can be directed to the Elections BC Privacy Officer at 1-800-661-8683 or PO Box 9275 Stn Prov Govt Victoria, BC V8W 9J6.

b

NEW HOME ADDRESS (IF APPLICABLE) PHONE

1 9

Declaration for FIRSTNAME LASTNAME:

MONTH DAY YEAR

123 Main Street, Victoria

      ABM 000000
  LASTNAME, FIRSTNAME
  MAILING ADDRESS 

  CITY BC   V#V #V#

Firstname Lastname

CERTIFICATION ENVELOPE
Eligibilty
Sign the declaration to confirm 
you are eligible to vote.

1 I am the voter identified above. I am 
eligible to vote and have not already voted 
in the referendum. 

SIGN HERE

X

Date of birth
Enter your date of birth to help 
confirm your identity.

2 My date of birth is:

Address update
If your address has changed, 
complete this section.

3

Home address on record:  

3038-B (18/04)

This information is collected under the authority of the Electoral Reform Referendum 2018 Act and the Freedom of Information and Protection of Privacy Act to administer the 2018 Referendum on Electoral Reform. Questions about its 
collection and use can be directed to the Elections BC Privacy Officer at 1-800-661-8683 or PO Box 9275 Stn Prov Govt Victoria, BC V8W 9J6.

b

NEW HOME ADDRESS (IF APPLICABLE) PHONE

*00496462-01p* 000000

FIRSTNAME LASTNAME
MAILING ADDRESS
CITY BC  V#V #V#

1 9

Declaration for FIRSTNAME LASTNAME:

MONTH DAY YEAR

1112 Fort Street, Victoria

0 3 2 7 8 4

3038-C (18/04)

RETURN ENVELOPE
2018 referendum on electoral re-

c

3038-C (18/04)

RETURN ENVELOPE
2018 referendum on electoral re-

c

A non-partisan O�ce of the Legislature

CERTIFICATION ENVELOPE
Eligibilty
Sign the declaration to confirm 
you are eligible to vote.

1 I am the voter identified above. I am 
eligible to vote and have not already voted 
in the referendum. 

SIGN HERE

X

Date of birth
Enter your date of birth to help 
confirm your identity.

2 My date of birth is:

Address update
If your address has changed, 
complete this section.

3

Home address on record:  

3038-B (18/04)

This information is collected under the authority of the Electoral Reform Referendum 2018 Act and the Freedom of Information and Protection of Privacy Act to administer the 2018 Referendum on Electoral Reform. Questions about its 
collection and use can be directed to the Elections BC Privacy Officer at 1-800-661-8683 or PO Box 9275 Stn Prov Govt Victoria, BC V8W 9J6.

b

NEW HOME ADDRESS (IF APPLICABLE) PHONE

1 9

Declaration for FIRSTNAME LASTNAME:

MONTH DAY YEAR

123 Main Street, Victoria

      ABM 000000
  LASTNAME, FIRSTNAME
  MAILING ADDRESS 

  CITY BC   V#V #V#

456 New Street, Victoria BC, V8V 9J6 205-123-4567

0 3 2 7 8 00 3 2 7 8 0

Firstname Lastname

1
1st Choice

2
2nd Choice

3
3rd Choice

1 (DMP) 2 3

1 (MMP) 2 3

1 (RUP) 2 3SAMPLE

1
1st Choice

2
2nd Choice

3
3rd Choice

1 (DMP) 2 3

1 (MMP) 2 3

1 (RUP) 2 3SAMPLE

SAI! Không được 
nhiều hơn một chọn 
lựa trong một cột.

SAI! Đừng chọn cùng 
một hệ thống nhiều 
hơn một lần.

Gửi Lại Lá Phiếu Của Quý Vị cho Elections BC

1

Điền Phong Bì Chứng Nhận B. Hãy dùng bút mực đen. Đọc phần tuyên khai rồi ký vào 
chỗ dành riêng để xác nhận quý vị hội đủ điều kiện bỏ phiếu.

Muốn bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý, quý vị phải là công dân Canada, 18 tuổi trở 
lên vào ngày 30 Tháng Mười Một, 2018, và là cư dân tại British Columbia ít nhất là sáu 
tháng ngay trước ngày 30 Tháng Mười Một, 2018.

2
Ghi ngày sinh của quý vị trong chỗ dành riêng để xác nhận danh tính quý vị. Nhớ điền 
ngày sinh của mình, không phải ngày hôm nay.

Quý vị phải xuất trình bằng chứng ngày sinh và chữ ký nếu không lá phiếu của 
quý vị sẽ không được đếm.

3
Nếu quý vị đã đổi địa chỉ nhà, hãy ghi địa chỉ nhà mới của quý vị và số điện thoại vào 
chỗ cung cấp.

4

 Bỏ Phong Bì Chứng Nhận B vào trong Phong Bì Hồi Đáp C màu vàng. Dán Phong Bì Hồi 
Đáp C màu vàng lại và gửi lại cho Elections BC bằng thư hoặc đích thân đem nộp.

 � Không cần dán tem nếu gửi trong Canada.

 �  Muốn biết sanh sách các địa điểm nộp lá phiếu hãy đến elections.bc.ca/rso 
hoặc gọi số 1-800-661-8683..

Elections BC phải nhận được lá phiếu của quý vị trước 4:30 chiều ngày Thứ Sáu, 
30 Tháng Mười Một, 2018. Hãy gửi lá phiếu của quý vị đi sớm để chắc chắn là tới tay 
chúng tôi trước ngày hạn cuối.

a
Secrecy Sleeve

3038-A (18/04)

CERTIFICATION ENVELOPE
Eligibilty
Sign the declaration to confirm 
you are eligible to vote.

1 I am the voter identified above. I am 
eligible to vote and have not already voted 
in the referendum. 

SIGN HERE

X

Date of birth
Enter your date of birth to help 
confirm your identity.

2 My date of birth is:

Address update
If your address has changed, 
complete this section.

3

Home address on record:  

3038-B (18/04)

This information is collected under the authority of the Electoral Reform Referendum 2018 Act and the Freedom of Information and Protection of Privacy Act to administer the 2018 Referendum on Electoral Reform. Questions about its 
collection and use can be directed to the Elections BC Privacy Officer at 1-800-661-8683 or PO Box 9275 Stn Prov Govt Victoria, BC V8W 9J6.

b

NEW HOME ADDRESS (IF APPLICABLE) PHONE

*00496462-01p* 000000

FIRSTNAME LASTNAME
MAILING ADDRESS
CITY BC  V#V #V#

1 9

Declaration for FIRSTNAME LASTNAME:

MONTH DAY YEAR

1112 Fort Street, Victoriaa
Secrecy Sleeve

3038-A (18/04)
If you can’t sign this envelope, you can ask someone to help you. This person must provide their signature and your birthdate on the front of 
the envelope. This person may only help one voter* and must print their full name below:

NAME OF PERSON PROVIDING ASSISTANCE

*This person may help more than one member of their own family.

CHECKLIST – Make sure your vote counts!

  Did you sign this envelope?

  Did you provide your date of birth?

   If you’ve moved, did you provide your new address?

Quý vị có bất cứ thắc mắc gì về tập bỏ phiếu của mình hay không? Hãy gọi cho chúng tôi tại số 1-800-661-8683. 3038-F (18/07)
[Vietnamese]

http://elections.bc.ca/rso


Dưới đây là phần miêu tả ngắn gọn về mỗi hệ thống bỏ phiếu trong lá phiếu. Muốn 
biết thêm chi tiết về các hệ thống bỏ phiếu và diễn tiến sau cuộc trưng cầu dân ý, 
hãy đến elections.bc.ca/referendum hoặc gọi số 1-800-661-8683.

Các hệ thống bỏ phiếu

Cần Được Giúp?  
Hãy Liên Lạc với chúng tôi.
elections.bc.ca | 1-800-661-8683

Các đặc điểm của hệ thống Có 
Đa Số Phiếu Sẽ Đắc Cử 

 �  Số ghế một chính đảng có 
được trong viện lập pháp 
bằng với số địa hạt thắng cử 
của các ứng cử viên của họ

 �  Có khuynh hướng chọn ứng cử 
viên từ các đảng lớn và đưa đến 
chính quyền đa số của một đảng

 �  Một MLA được bầu ra cho mỗi địa 
hạt bằng cách có nhiều phiếu nhất

 �  Các địa hạt nhỏ hơn so với 
các hệ thống theo tỷ lệ

Các đặc điểm của hệ thống 
đại diện theo tỷ lệ 

 �  Số ghế của một chính đảng 
trong viện lập pháp xấp xỉ 
tương xứng với số phiếu của 
họ trên toàn tỉnh bang

 �  Có khuynh hướng bầu các ứng 
cử viên từ những đảng lớn 
và nhỏ và đưa đến các chính 
quyền đa đảng hoặc liên hiệp

 �  Cử tri thông thường bầu ra nhiều 
hơn một MLA để đại diện cho họ 
trong địa hạt hoặc vùng của họ 

 �  Các địa hạt lớn hơn so với hệ 
thống Có Đa Số Phiếu Sẽ Đắc Cử

Cách điền tập bỏ 
phiếu của quý vị

Để điền tập bỏ phiếu, quý vị sẽ cần:

Lá phiếu của mình 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

 
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.

Bao Kín A (màu xám)
a

Secrecy Sleeve

3038-A (18/04)

Phong Bì Chứng Nhận B 
(màu trắng)

CERTIFICATION ENVELOPE
Eligibilty
Sign the declaration to confirm 
you are eligible to vote.

1 I am the voter identified above. I am 
eligible to vote and have not already voted 
in the referendum. 

SIGN HERE

X

Date of birth
Enter your date of birth to help 
confirm your identity.

2 My date of birth is:

Address update
If your address has changed, 
complete this section.

3

Home address on record:  

3038-B (18/04)

This information is collected under the authority of the Electoral Reform Referendum 2018 Act and the Freedom of Information and Protection of Privacy Act to administer the 2018 Referendum on Electoral Reform. Questions about its 
collection and use can be directed to the Elections BC Privacy Officer at 1-800-661-8683 or PO Box 9275 Stn Prov Govt Victoria, BC V8W 9J6.

b

NEW HOME ADDRESS (IF APPLICABLE) PHONE

1 9

Declaration for FIRSTNAME LASTNAME:

MONTH DAY YEAR

123 Main Street, Victoria

      ABM 000000
  LASTNAME, FIRSTNAME
  MAILING ADDRESS 

  CITY BC   V#V #V#

Phong Bì Hồi Đáp C (màu 
vàng)

3038-C (18/04)

RETURN ENVELOPE
2018 referendum on electoral re-

c

Một bút mực đen hoặc bút 
lông  
(không có trong tập bỏ 
phiếu của quý vị)

Nếu tập bỏ phiếu của quý vị thiếu bất cứ món nào trong số đó, hãy 
liên lạc với Elections BC. Khi quý vị đã sẵn sàng bắt đầu, hãy theo chỉ 
dẫn bên trong tờ này.

Nhắc nhở quan trọng
Tập bỏ phiếu

 �  Tập bỏ phiếu của quý vị có ghi tên và địa chỉ trên đó.

 �  Quý vị không thể dùng tập bỏ phiếu của người khác.

 �  Nếu quý vị đã đổi tên khác với tên in trên Phong Bì Chứng 
Nhận B, hãy liên lạc với chúng tôi.

 �  Quý vị chỉ được bỏ phiếu một lần.

Lá Phiếu

 �  Quý vị có thể trả lời cả hai câu hỏi hoặc chỉ trả lời một. Lá 
phiếu của quý vị sẽ vẫn được đếm nếu quý vị chỉ trả lời một 
câu hỏi.

Tin tức phiên dịch

 �  Các chỉ dẫn này được in bằng 14 ngôn ngữ khác nhau 
elections.bc.ca/referendum

Các hệ thống bỏ phiếu

 �  Muốn biết thêm chi tiết về đặc điểm của mỗi hệ thống bỏ 
phiếu, hãy đến elections.bc.ca/referendum, hoặc gọi số 
1-800-661-8683.

Có Đa Số Phiếu Sẽ Đắc Cử (First Past the Post - FPTP)
Có Đa Số Phiếu Sẽ Đắc Cử (FPTP) là hệ thống bỏ phiếu hiện nay của British Columbia. Trong 
FPTP, tỉnh bang được chia thành những địa hạt bầu cử và mỗi địa hạt có một Dân Biểu Lập 
Pháp đại diện (MLA). Cử tri đánh dấu vào lá phiếu của họ cho một ứng cử viên. Ứng cử viên 
nào có nhiều phiếu nhất trong địa hạt đó sẽ thắng cử và đại diện cho địa hạt đó trong viện 
lập pháp. FPTP được áp dụng tại một số quốc gia, gồm cả Canada, Hoa Kỳ, và Anh Quốc.

Hai Dân Biểu Theo Tỷ Lệ (Dual Member Proportional - DMP)
Theo hệ thống Hai Dân Biểu Theo Tỷ Lệ (DMP) đa số các địa hạt bầu cử sẽ được kết hợp với 
một địa hạt lân cận và có hai MLA. Các địa hạt ở vùng thôn dã vẫn chỉ có một MLA. Tại các địa 
hạt có hai MLA, các chính đảng có một hoặc hai ứng cử viên trong lá phiếu. Cử tri bầu cho một 
ứng cử viên hoặc từng cặp ứng cử viên bằng cách đánh dấu vào lá phiếu một lần. Ghế đầu tiên 
trong một địa hạt là dành cho ứng cử viên có nhiều phiếu nhất. Ghế thứ nhì dành cho các chính 
đảng sao cho số ghế của mỗi đảng trong viện lập pháp xấp xỉ tương xứng với số phiếu của họ 
trên toàn tỉnh bang. Một chính đảng cần ít nhất là năm phần trăm số phiếu để được dành cho 
ghế thứ nhì. DMP mới được soạn ra tại Canada dạo gần đây và hiện chưa được áp dụng.

Dân Biểu Hỗn Hợp Theo Tỷ Lệ (Mixed Member Proportional - MMP)
Trong hệ thống Dân Biểu Hỗn Hợp Theo Tỷ Lệ (Mixed Member Proportional - MMP) có hai loại MLA. 
Các MLA địa hạt đại diện cho các địa hạt bầu cử và được bầu ra bằng cách FPTP. Các MLA vùng đại 
diện những nhóm địa hạt bầu cử gọi là vùng. Họ được bầu từ một danh sách của đảng để số ghế 
của mỗi đảng trong viện lập pháp xấp xỉ tương xứng với số phiếu của họ trên toàn tỉnh bang. Một 
đảng cần ít nhất là năm phần trăm số phiếu để có được bất cứ ghế vùng nào. Trong một số hình 
thức MMP, cử tri có hai phiếu: một để bầu cho một ứng cử viên địa hạt và một bầu cho đảng. Trong 
các hình thức khác, cử tri có một phiếu bầu cho một ứng cử viên và cũng tính phiếu đó cho đảng của 
ứng cử viên đó. MMP được áp dụng tại một số quốc gia, gồm Đức, Tân Tây Lan và Tô Cách Lan.

Vùng Thôn Dã-Thành Thị Theo Tỷ Lệ (Rural-Urban Proportional - RUP)
Hệ thống Vùng Thôn Dã-Thành Thị Theo Tỷ Lệ (RUP) kết hợp hai hệ thống bầu theo tỷ lệ khác nhau: Lá 
Phiếu Đơn Có Thể Chuyển Nhượng (STV) và  Dân Biểu Hỗn Hợp Theo Tỷ Lệ (MMP). Cử tri tại các địa hạt 
thành thị và bán thành thị dùng STV để bầu nhiều MLA cho địa hạt bầu cử lớn của họ. Các chính đảng 
có thể đưa ra nhiều ứng cử viên trong một địa hạt và cử tri sẽ xếp hạng ưu tiên cho các ứng cử viên 
họ chọn trong lá phiếu (1, 2, 3, v.v.). Cử tri có thể xếp hạng bao nhiêu ứng cử viên cũng được. Tại các 
địa hạt vùng thôn dã, cử tri sẽ dùng MMP để bầu các MLA địa hạt và vùng (xem trên đây). Kết quả nói 
chung là theo tỷ lệ. STV và MMP được sử dụng là các hệ thống dùng một mình tại một số quốc gia. STV 
được áp dụng tại Ái Nhĩ Lan, Úc và Malta. MMP được áp dụng tại Đức, Tân Tây Lan và Tô Cách Lan.
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