
“Quyền công dân dân
nhập cư mới” bản tóm tắt

Sau khi dân nhập cư mới nhận được thẻ chứng minh

nhân dân quốc dân, thì đã trở thành công dân của

nước ta, được hưởng quyền công dân, các quyền này có

thể được thực hiện như thế nào? Hãy để chúng ta cùng

nhau nghiên cứu kỹ hơn.
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Q1、Sau khi dân nhập cư mới
nhận được thẻ chứng minh
nhân dân quốc dân, có
những quyền công dân gì ?
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Quyền công

dân dân nhập

cư mới
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Quyền bãi nhiệm

Quyền bầu cử

Quyên góp tài
trợ chính trị

Quyền bầu cử công dân



Q2 、Quyền bầu cử là gì?
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Là phương pháp bỏ phiếu bầu ủng hộ các
ứng cử viên mà bạn yêu thích hoặc vì
quyền lợi của chính đảng.

Đủ 20 
tuổi

Quyền bầu cử

Bầu cử Tổng thống

và Phó tổng thống：

Tiếp tục cư trú ở

Trung Hoa Dân Quốc

từ 06 tháng trở lên.

Bầu cử các viên chức chính phủ khác,

như các nhân viên lập pháp, trực

thuộc thành phố, các nghị viên của

huyện (thành phố), đại diện nhân dân

các thị trấn (thị xã, thành phố) v.v....

tiếp tục cư trú ở khu bầu cử từ
04 tháng trở lên 5

Có thẻ
chứng minh 
nhân dân
quốc dân

Tiếp tục cư trú

trong một

khoảng thời gian

nhất định tại mỗi

khu bầu cử

Quyền bầu cử



Q3 、Quyền bãi nhiệm là gì ?
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Có thể đối với các viên chức chính phủ được dân bầu
ra phụ trách công việc đủ một năm, trước khi hết thời
hạn nhiệm kỳ hợp pháp, thông qua phương pháp bỏ
phiếu v.v… khiến cho họ mất đi quyền chức vụ.

Quyền bãi

nhiệm

Có thẻ chứng minh 

nhân dân quốc dân

Đủ 20 tuổi

Tiếp tục cư trú trong một

khoảng thời gian nhất

định tại mỗi khu bầu cử

Quyền bãi nhiệm
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Q4 、Quyền bầu cử công dân là gì?
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Có thể thông qua bỏ phiếu, quyền lợi tham
gia quyết định về hiến pháp, luật pháp,
nguyên tắc lập pháp, quy định luật pháp tự
trị địa phương, các chính sách lớn v.v...

Có thẻ chứng minh 

nhân dân quốc dân

Đủ 18 tuổi
Tiếp tục cư trú ở các nơi
t rự c t h u ộ c h u y ện
( T P. )và thành p hố ,
Trung Hoa Dân Quốc từ
6 t h á n g t r ở l ê n

Quyền bầu cử công dân
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Quyền bầu

cử công dân



Q5 、Tài trợ chính trị là gì?
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Có thể thông qua phương pháp quyên góp tiền bạc
hoặc vật chất lại để ủng hộ chính đảng mà bản thân
mình yêu thích hoặc quyền lợi có ý muốn đăng ký
tham gia người ứng cử (ứng cử dự kiến).

Đủ 20 
tuổi

Quyên góp tài trợ chính trị
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Có thẻ
chứng minh 
nhân dân
quốc dân

Quyên góp tài

trợ chính trị



Cá nhân hàng năm quyên góp số tiền cho người ứng dự
kiến cử, chính đảng

Đối với cùng một
ứng cử dự kiến

Đối với không cùng

một ứng cử dự kiến

Đối với cùng một
chính đảng

Đối với không cùng

một chính đảng

100,000 TWD 300,000 TWD 300,000 TWD 600,000 TWD

※Số tiền vượt quá 100,000 TWD, cần
phải là chi phiếu hoặc do cơ cấu tài
chính chuyển khoản.

※Khoản đóng góp ẩn danh không
thể vượt quá 10,000 TWD.

Chú ý
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Q6、Thời gian nào trong năm 2018 nhân

viên công chức địa phương bầu cử

ứng cử viên (ứng cử dự kiến) nhận

tài trợ chính trị?
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Ứng cử dự kiến Thời gian tiếp nhận

Nghị viên trực thuộc hội đồng thành phố, thị

trưởng thành phố, thành viên trực thuộc huyện

(thành phố), huyện trưởng (thành phố) , trưởng

thị xã (thị trấn, thành phố) , Trưởng khu người

dân tộc vùng núi trực thuộc thành phố

Ngày 25 tháng 4 năm

2018 đến trước 1 ngày

tiến hành bầu cử

Đại diện nhân dân thị xã (thị trấn, thành

phố), Đại biểu nhân dân người dân tộc vùng

núi trực thuộc thành phố, trưởng thôn (xã)

Ngày 16 tháng 8 năm

2018 đến trước 1 ngày

tiến hành bầu cử
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