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Finanzamt Halle 

"Tham gia mà không cần phiếu bầu" – Hội nghị cử tri thử nghiệm 

của Hiệp hội LAMSA 

 

Vào ngày 06/06/2021 sẽ diễn ra Hội nghị cử tri triển khai công tác bầu cử Tiểu bang 

Quốc hội khóa mới tại Sachsen-Anhalt. Theo quy định, chỉ những người có quốc tịch 

Đức mới được phép tham gia công tác bầu cử ở các cấp Liên bang và Tiểu bang ở 

Đức. Do đó, hơn 75 000 người định cư không có hộ chiếu Đức ở Sachsen-Anhalt 

không thuộc vào nhóm cử tri.  

Vì vậy, Hiệp hội LAMSA muốn tổ chức Hội nghị cử tri thử nghiệm vào ngày 

28/05/2021, nhằm khẳng định rằng: Những người không có quốc tịch Đức cũng 
mong muốn đóng góp vào hoạt động chính trị. Đối tượng được khuyến khích tham 

gia bao gồm tất cả những ai đã sinh sống từ 03 tháng trở lên ở Sachsen-Anhalt và 

không có quyền bầu cử vì lí do quốc tịch. Thủ tục bỏ phiếu sẽ được diễn ra tương tự 

như phiên bầu cử chính thức. Quá trình kiểm phiếu và kết quả của hội nghị sẽ được 

công bố tại hội nghị. Nếu tỷ lệ tham gia hội nghị cử tri thử nghiệm cao thì chúng 

ta có thể phát động phong trào tham gia chính trị cho những người không có 

quốc tịch Đức. 

Hội nghị cử tri thử nghiệm sẽ diễn ra tại địa phương, bao gồm năm thành phố: 

Dessau-Roßlau, Halle, Magdeburg, Sangerhausen và Stendal. Việc bỏ phiếu sẽ 

diễn ra từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều tại các điểm bầu cử. Vui lòng lưu ý mang theo 
giấy tờ tùy thân khi đến bầu cử trực tiếp. Ngoài ra, còn có hình thức bỏ phiếu trực 

tuyến, bằng cách đăng ký tại https://www.lamsa.de/partizipation-ohne-wahlzettel-

kontakt/ với dữ liệu truy cập sẽ được gửi qua E-Mail đăng ký. Quý vị cũng có thể bỏ 

phiếu qua đường bưu điện, qua việc viết E-Mail tới andreas.schmidt@lamsa.de 

hoặc gọi đến số 0345 21389395, để chúng tôi sẽ gửi phiếu bầu cùng với phong bì có 

dán tem đến nhà Quý vị. 
Rất mong nhận được sự tham gia của Quý vị! 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Das Projekt wird durch das Landesprogramm für Demokratie, Vielfalt und Weltoffenheit und die 

Landeszentrale für politische Bildung gefördert 
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