Chiến dịch Trump công bố chương trình hành động nhiệm kỳ hai:
"Chiến đấu vì bạn"
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Dựa trên những thành tựu phi thường mà Tổng thống Donald Trump đã đạt được
trong nhiệm kỳ đầu tiên, chiến dịch tái cử của ông hôm 23/8 đã công bố chương trình
hành động cho nhiệm kỳ hai với khẩu hiệu: “Chiến đấu vì bạn!”

Tổng thống Trump sẽ chia sẻ thêm về chương trình hành động này trong bài phát biểu
chấp nhận đề cử tại Đại hội Quốc gia Đảng Cộng hòa diễn ra trong bốn ngày từ 24/8
đến 27/8.
Dưới đây là những nét chính trong các ưu tiên hành động của Tổng thống Trump ở
nhiệm kỳ hai:
Việc làm
• Tạo 10 triệu việc làm mới trong vòng 10 tháng
• Tạo 1 triệu doanh nghiệp nhỏ mới
• Giảm thuế để thúc đẩy lương thực thế (thu nhập ròng sau khi trừ thuế) và giữ việc
làm ở lại Mỹ
• Ban hành các thỏa thuận thương mại công bằng để bảo vệ việc làm của người Mỹ •
Miễn / giảm thuế cho các sản phẩm “Sản xuất tại Mỹ”

• Mở rộng các Vùng Cơ hội
• Tiếp tục nghị trình cắt giảm thủ tục hành chính để độc lập năng lượng
Xóa sổ bệnh dịch COVID-19
• Sản xuất vắc-xin vào cuối năm 2020
• Trở lại trạng thái bình thường vào năm 2021
• Sản xuất tại Mỹ tất cả dược phẩm và vật tư y tế cho nhân viên y tế
• Tái dự trữ đầy kho và chuẩn bị cho các đại dịch tương lai
Chấm dứt sự phụ thuộc vào Trung Quốc
• Mang 1 triệu việc làm sản xuất từ Trung Quốc về nước
• Miễn / giảm thuế cho các công ty đưa việc làm từ Trung Quốc về nước
• Cho phép khấu trừ chi phí 100% đối với các doanh nghiệp thuộc ngành thiết yếu
như dược phẩm và rô bốt tự động hóa, những ngành đưa sản xuất của họ trở lại nước
Mỹ.
• Không phê duyệt hợp đồng liên bang cho các công ty thuê ngoài sản xuất ở Trung
Quốc.
• Buộc Trung Quốc chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc cho phép virus lây lan khắp
thế giới.
Sức khỏe
• Giảm giá thuốc kê đơn
• Phục hồi vai trò của bệnh nhân và bác sĩ đối với hệ thống sức khỏe của chúng ta
• Các khoản đóng bảo hiểm y tế thấp hơn
• Chấm dứt hóa đơn bảo hiểm bất ngờ (xảy ra khi một người mua bảo hiểm nhận
được sự chăm sóc y tế từ một nhà cung cấp nằm ngoài mạng lưới bảo hiểm của cá
nhân này)
• Bảo hiểm sẽ bao gồm tất cả các bệnh tật có từ trước
• Bảo vệ an sinh xã hội và chăm sóc y tế
• Bảo vệ cựu chiến binh của chúng ta và cung cấp chăm sóc y tế và dịch vụ đẳng cấp
thế giới
Giáo dục
• Cung cấp lựa chọn trường học cho mọi trẻ em tại Mỹ

• Dạy về chủ nghĩa biệt lệ Mỹ
Hút cạn đầm lầy
• Thông qua giới hạn nhiệm kỳ quốc hội
• Chấm dứt chính phủ quan liêu bắt nạt công dân và các doanh nghiệp nhỏ Mỹ
• Phơi bày giao dịch tài chính gian lận (Money Trail) và Phe nhóm quyền lực
(Delegate Powers Back) của giới chính trị gia Washington cho người dân và các
bang được biết.
• Hút cạn đầm lầy những kẻ toàn cầu hóa bằng cách đấu tranh với những tổ chức
quốc tế gây hại cho công dân Mỹ.
Bảo vệ lực lượng cảnh sát
• Cấp tiền đầy đủ và thuê nhiều hơn nữa cảnh sát và các quan chức thực thi pháp
luật.
• Tăng hình phạt hình sự đối với các hành vi tấn công các quan chức thực thi pháp
luật
• Truy tố những vụ lái xe xả súng là hành vi khủng bố nội địa
• Đưa các tổ chức bạo lực cực đoan như Antifa ra công lý
• Chấm dứt bảo lãnh không tiền mặt. Giam giữ những kẻ tội phạm nguy hiểm trong tù
cho đến khi xét xử
Chấm dứt nhập cư bất hợp pháp và bảo vệ công nhân Mỹ
• Chặn những người nhập cư bất hợp pháp trở thành người có đủ điều kiện hưởng
phúc lợi, chăm sóc y tế và giáo dục đại học miễn phí từ tiền của người nộp thuế
• Trục xuất bắt buộc đối với những thành viên băng đảng không phải là công dân Mỹ
• Xóa sổ các mạng lưới buôn người
• Chấm dứt những thành phố trú ẩn để khôi phục các cộng đồng của chúng ta và bảo
vệ các gia đình của chúng ta
• Cấm các công ty Mỹ thay thế công dân Mỹ bằng những lao động nước ngoài lương
thấp
• Yêu cầu những người nhập cư mới phải có thể tự trang trải được chi phí sinh sống
Sáng tạo cho tương lai
• Khởi động Lực lượng Không gian, thiết lập sự hiện diện lâu dài của con người trên
Mặt Trăng và đưa con người đầu tiên tới Sao Hỏa

• Xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng vĩ đại nhất thế giới
• Chiến thắng trong cuộc đua 5G và thiết lập Mạng di động không dây tốc độ cao
toàn quốc
• Tiếp tục dẫn đầu thế giới trong việc [người dân] được sử dụng nguồn nước uống
sạch nhất và không khí sạch nhất
• Hợp tác với các quốc gia khác để làm sạch các đại dương trên hành tinh của chúng
ta
Chính sách ngoại giao nước Mỹ trên hết
• Chấm dứt các cuộc chiến tranh bất tận và đưa binh lính của chúng ta trở về nhà
• Yêu cầu các đồng minh phải chi trả phần chi phí công bằng
• Duy trì và mở rộng sức mạnh quân sự vô song của Mỹ
• Tiêu diệt những kẻ khủng bố toàn cầu đe dọa làm hại người Mỹ
• Xây dựng hệ thống phòng thủ an ninh mạng và hệ thống phòng thủ tên lửa vĩ đại
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