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L ÃNH ĐẠO

☑ Hơn 44 năm kinh nghiệm trong chính quyền, cựu luật sư
☑ Lãnh đạo nỗ lực phục hồi kinh tế năm 2009 để chuyển
cuộc suy thoái tệ hại nhất trở thành giai đoạn kinh tế
tăng trưởng lâu dài nhất trong lịch sử Hoa Kỳ

❌ Chưa bao giờ phục vụ chính quyền trước năm 2017
❌ Có một quá trình dài điều khiển những doanh nghiệp

thất bại và phá sản, bị Quốc hội luận tội, và hiện đang bị
điều tra vì hành vi lừa gạt

COVID -19

☑ Tham gia với các chuyên gia chống COVID bằng cách
cung cấp thử nghiệm tiện lợi và miễn phí
☑ Tạo ra một ngân khoản khẩn cấp đế giúp học sinh,
người thuê nhà và các tiểu thương

☑ Tham gia thiết lập luật Affordable Care Act
☑ Gia tăng số người có được bảo hiểm sức khỏe, kể cả
giảm tuổi những người được hưởng Medicare xuống 60
☑ Giảm phí tổn bảo hiểm sức khỏe, thuốc men và giá cả
bệnh viện

❌ Không kiểm soát nổi COVID-19 vì gạt chuyên gia ra ngoài
và giới hạn phương tiện thử nghiệm và bảo vệ cá nhân
❌ Quốc hội cho các đại công ty 500 tỉ đô-la trong khi chỉ cho
tiền kích thích một lần

Y TẾ

❌ Đề nghị cắt những chương trình rường cột cho người
❌
❌

cao niên – Medicare, Medicaid, và Bảo hiểm Tàn phế An
sinh Xã hội
Hủy sự bảo đảm được chăm sóc sức khỏe khi gặp trở
ngại về giới tính/đồng tính hay ngôn ngữ
Tìm cách chấm dứt Obamacare ngay cả giữa lúc dịch
Covid hoành hành

AN NINH QUỐC GIA & DI TRÚ

☑ Khi làm Phó Tổng thống, có quan hệ tốt với các lãnh tụ
☑

trên thế giới và sẽ tiếp tục hợp tác với họ để đối đầu với
các thử thách toàn cầu
Tán thành việc tái định cư người tị nạn Việt và Cam-bốt
tại Mỹ

❌ Hoa Kỳ đánh mất niềm tin của thế giới và vai trò “lãnh
đạo thế giới tự do”
❌ Khiến thủ tục xin thẻ xanh, trở thành công dân, hoặc
bảo trợ gia đình, khó khăn, chậm, và tốn kém hơn

KINH TẾ & MẬU DỊCH

☑ Sử dụng ngân quỹ liên bang để phát triển các loại hàng
hóa, dịch vụ và kỹ thuật của Mỹ, thay vì lệ thuộc vào
Trung Quốc

❌ Giảm thuế cho giới giàu có và các đại công ty, kể cả các

công ty đang chuyển ngành sản xuất sang các quốc gia
khác

GIÁO DỤC

☑ Gia tăng ngân khoản cho hệ thống trường công từ cấp
☑

mầm non đến trung học và đầu tư nhiều hơn vào các
trường dạy nghề
Ùng hộ hai năm đại học cộng đồng miễn phí và đại học
miễn phí cho những gia đình với thu nhập dưới 125
ngàn đô-la một năm

pivotnetwork.org

❌ Giảm ngân khoản cho hệ thống trường công và gia tăng
cho các trường tư
❌ Nới lỏng các luật lệ cai quản đại học tư, đưa đến tình
trạng dễ dàng lừa lọc sinh viên hơn

PIVOT – Hội Người Mỹ Gốc Việt Cấp Tiến - trang trải phí tổn cho tài liệu này. Không được ủy quyền bởi ứng cử viên hay ủy ban tranh cử nào.

