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o Chi Minh byen toppede med 101
selvnominerede kandidater, fulgt af
Hanoi med 53. Den yngste kandidat
var 22 år og den ældste 74, begge fra Hanoi.
Selvnominerede kandidater skal vinde folkets
tillid både på deres arbejdsplads og i deres
boligområde gennem afholdelse af offentlige
møder og afstemninger for at blive udpeget.
De forskellige regioner har afholdt deres
anden konsultative konference op til 21. marts,
hvorunder der blev udarbejdet foreløbige lister
over kandidater fra centrale regeringskontorer,
byer og provinser på anbefaling af vælgere i
de respektive områder.
Under sorteringen af vælgernes kommentarer trak 47 kandidater fra 12 lokaliteter
sig fra den foreløbige liste, heraf 23 fra Ho
Chi Minh byen og 7 fra Hanoi. Baseret på
resultaterne fra disse konsultative konferencer afholdt på Centralt og lokalt niveau, vil
Nationalforsamlingens stående udvalg justere
strukturen og antallet af valgbare deputerede
fra centrale regeringskontorer og lokaliteter
rundt om i landet.
Kandidater fra Vietnams Fædrelandsfront,
udpeget af det centrale valgråd, vil blive behandlet helt på linie med de selvnominerede
kandidater. Alle vil få den samme adgang til
medierne. Alle kandidater vil få tildelt samme
tid til fremlæggelse af deres program, og alle
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kandidaternes taler og fotos vil blive præsenteret i alfabetisk orden. Kandidater til NF og
Folkerådene på provins- og distriktsniveau
som vel som fungerende embedsfolk er pligtige til at offentliggøre alle forhold omkring
deres ejendom, indkomst og værdier både
hjemme og i udlandet for at kunne deltage
i valget.
Ved direkte, hemmelige og almindelige valg
vil folket herefter vælge de 500 deputerede,
som skal regere landet indtil 2012. Antallet
af kvinder i den lovgivende forsamling ventes at stige til 30 procent af de deputerede.
Kandidaterne er udpeget af såvel statsorganer
som af politiske og sociale organisationer
og af de væbnede styrker. Landets største
organisation, Nationalfronten, har til opgave
at godkende alle kandidaterne.
Ifølge centralkomitéen for Vietnams
Fædrelandsfront udgør de kvindelige kandidater 33,6 procent, etniske minoriteter 19
procent, kandidater udenfor partierne 32,2
procent, re-nominerede deputerede 7 procent
og selvnominerede 20.6 procent.
164 personer vil af Nationalforsamlingens
permanente komité blive ratiﬁceret som professionelle NF-medlemmer på fuldtid.
Ved valget 20.maj vil der ligeledes blive
valgt medlemmer til provins-, by- og distrikts
komitéer (lokalregeringerne). Systemet sikrer,
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at så godt som 100 procent af alle stemmeberettigede vælgere kommer til stemmeurnerne
enten personligt eller ved fuldmagt.
Den yngste selvnominerede kandidat 22årige Nguyen Van Quang fra Instituttet for
National Administrationen i Hanoi, fortæller
til ungdommens avis Than Nien, at han kommer fra en fattig bondefamile, og at han ønsker
at arbejde for at landbosamfundet bliver en del
af Nationalforsamlingens lovgivningsproces.
Endvidere siger Van Quang, at han vil give
stipendier til dygtige fattige studerende og
åbne kreditmuligheder for dem.
Han er helt klar over, at han endnu ikke
har vundet offentlighedens tillid, idet han
jo er så ny i faget, men han er opfyldt af vilje
og ungdommelig ildhu og vil stræbe efter at
opnå en sådan tillid.
For ﬁre år siden var der ved valget til den
11. Nationalforsamling 60 selvnominerede
kandidater – af disse blev de to medlemmer
af den lovgivende forsamling. Vi imødeser nu
med spænding udfaldet af det 12. valg til den
lovgivende forsamling.
Nationalforsamlingen indkaldes til plenarmøde to gange årligt. Hver session varer
omkring 30 dage. Det første afholdes i maj og
det sidste i oktober.
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