
Chủ Tịch Ban Bầu Cử Dân Chủ Tại South Corolina Từ Chức Khi Bị
Phát Giác Phá Hoại Các Bảng Hiệu Tranh Cử Của TT Trump

Dean Smith, chủ tịch Ủy ban Bầu cử của Quận Georgetown, South Carolina đã từ chức
vào tuần trước sau khi bị phát giác cùng vợ là bà Rita Smith, đã phá hoại bảng hiệu
tranh cử Trump-Pence.

Tổng thống Donald Trump tổ chức một cuộc biểu
tình Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại khi ông vận động
tại phi trường Quốc tế Orlando Sanford ở Sanford,
Florida, vào ngày 12 tháng 10 năm 2020. (Saul Loeb
/ AFP qua Getty Images)BẦU CỬ NĂM 2020

Theo ISABEL VAN BRUGEN Ngày 19
tháng 10 năm 2020

Một viên chức phụ trách bầu cử tiểu
bang Nam Carolina (S.C) đã từ chức sau khi bị phát giác phá hoại các dấu hiệu tranh
cử của Tổng thống Donald Trump .

Dean Smith, chủ tịch Ủy ban Bầu cử của Quận Georgetown, South Carolina đã bị yêu cầu
từ chức vào tuần trước sau khi cảnh sát nhận được khiếu nại từ các viên chức Đảng Cộng
hòa rằng ông này và vợ là bà Rita Smith, đã phá hoại bảng hiệu tranh cử Trump-Pence.

Theo GAB News, sự việc được ghi nhận trên một camera được đặt trong sân, và ông Smith
đã từ chức vào cùng ngày. Ông này nói: “Chúng tôi lấy làm tiếc về sự kiện này… Tôi không
muốn làm phiền cuộc bầu cử rất quan trọng này, do đó, tôi từ chức khỏi hội đồng quản trị
và có hiệu lực ngay lập tức.”

Một cư dân của Đảo Pawleys của Nam Carolina cho biết đã nhận thấy một số bảng hiệu
tranh cử của TT Trump liên tục bị mất trên sân nhà của ông ta. Máy quay hình cho thấy
một người đã lấy đi một bảng hiệu và phá hoại các dấu hiệu khác bằng cách viết thêm chữ
“dump” (vứt đi) lên tên Trump.Một biểu ngữ chiến dịch Trump-Pence được nhìn thấy vào
ngày 3 tháng 10 năm 2020. (Kerem Yucel / AFP qua Getty Images)

Sau khi than phiền với các viên chức Cộng Hòa địa phương, ông ta được biết chính ông
Smith và vợ đã làm vụ này.
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