
 

TẠI SAO BẠN NÊN BẦU CỬ VÀO NĂM 2021? 

 
Bạn có biết rằng bạn có thể bỏ phiếu trong cuộc bầu cử của thành phố Turku, ngay cả khi 

bạn không phải là công dân Phần Lan? Bạn có thể bỏ phiếu nếu bạn ở độ tuổi từ 18 trở lên 

vào ngày bầu cử, đồng thời bạn đã đăng ký lưu trú ở Turku và... 

 

1. Bạn là công dân của một trong những quốc gia thuộc Liên minh châu Âu, Na Uy, 

Băng Đảo.  HOẶC 

2. Bạn là công dân của một quốc gia khác và đã sống ở Phần Lan ít nhất hai năm. 

 

Bầu cử Hội đồng thành phố là cuộc bầu cử quan trọng. Thành phố Turku chịu trách nhiệm 

về nhiều khía cạnh ảnh hưởng đến cuộc sống của tất cả chúng ta.  Điển hình như dịch vụ y 

tế, giáo dục, nhà trẻ, giao thông công cộng, mạng lưới đường phố, thư viện, công viên và 

nhiều lãnh vực khác. 

 
Hội đồng đưa ra tất cả các quyết định quan trọng cho Turku. Ví dụ quyết định về những vấn 

đề như là… 

 

● Trường học mới sẽ được xây dựng ở đâu? 

● Có nên chăm sóc sức khỏe miễn phí hay không? 

● Mức thuế lợi tức cho thành phố phải là bao nhiêu? 

● Làm thế nào để cải thiện mạng lưới giao thông công cộng? 

● … Và nhiều quyết định khác. 

 

Hội đồng thành phố được bầu một cách dân chủ và nhiệm kỳ là 4 năm. Cuộc bầu cử Hội 

đồng thành phố sắp tới sẽ diễn ra vào ngày 13 tháng 6 năm 2021. 

 

Nếu bạn có quyền cử tri, thì khoảng một tháng trước ngày bầu cử, bạn sẽ nhận được một lá 

thư qua đường bưu điện (“thông báo về quyền bầu cử”). 

  

Bạn có thể truy cập thông tin chi tiết hơn bằng Anh ngữ từ trang dưới đây: 

https://vaalit.fi/en/right-to-vote-and-compilation-of-the-voting-register 

  

https://vaalit.fi/en/right-to-vote-and-compilation-of-the-voting-register


Tại sao bạn nên bỏ phiếu cho Liên Minh Xanh? 

 

Liên Minh Xanh (Vihreät) hiện là đảng lớn thứ hai của Turku. Đặc biệt, chúng tôi đại diện 

cho bình đẳng, thiên nhiên, khí hậu, giáo dục, y tế, chính trị minh bạch và cởi mở. 

 

Các chủ đề bầu cử chính của chúng tôi ở Turku là: 

 

● Thành phố phải bảo vệ môi trường. Điều này đòi hỏi phương tiện giao thông công 

cộng hiệu quả và tạo điều kiện thuận lơi cho việc đi xe đạp và đi bộ. 

● Thành phố phải bảo vệ các giá trị của thiên nhiên. Mọi người phải dễ dàng tiếp cận 

với thiên nhiên lân cận. 

● Thành phố cần được kiến thiết hiệu quả nhưng cũng cần phải xanh và đẹp. 

● Mọi người phải được tiếp cận một cách bình đẳng với nền giáo dục chất lượng cao. 

Cần tuyển đủ giáo viên và các trường học cần được tài trợ hợp lý để đáp ứng nhu 

cầu. 

● Turku phải là thành phố sinh viên tốt nhất ở Phần Lan. 

● Các dịch vụ y tế và xã hội phải có sẵn cho tất cả mọi người, kể cả người nhập cư và 

người xin tị nạn không cần giấy tờ. 

● Thành phố phải hỗ trợ những người cần giúp đỡ nhiều nhất: người già, trẻ em, 

những người có vấn đề sức khỏe tâm thần hoặc nghiện ngập, những người nhập cư 

vẫn chưa có trình độ tiếng Phần Lan tốt. 

● Một cuộc sống tốt đẹp cũng bao gồm văn hóa và thể thao, và những điều này cần 

được hỗ trợ. 

● Nền kinh tế sẽ có ích nếu mọi người khỏe mạnh. Các vấn đề cần được giải quyết 

nhanh chóng trước khi chúng trở thành vấn đề tốn kém và khó khăn. 

● Sự minh bạch của thành phố cần được nâng cao để mọi người dân biết chính xác 

tiền thuế của họ được sử dụng như thế nào. 

● Thành phố nên tìm kiếm và hỗ trợ các doanh nghiệp có thể tạo công ăn việc làm cho 

mọi người dân. 

 


