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  Điều tra dân số 2021 đang diễn ra 
online ! 

Nếu mọi người không điền thông tin online  từ ngày 27.3.2021 đến ngày 

09.04.2021, thì có nghĩa vụ điền văn bản bằng giấy vào lần sau. Nếu 

không hoàn tất nghĩa vụ thì có thể bị phạt  tới 10 000 Kč. 

Mọi người có thể điền thông tin qua ứng dụng được cài đặt cho máy Android và Iphone.  

 

Làm thế nào để đăng nhập vào trang đăng ký online? Có 3 cách để xác nhận: 

1. Số thẻ cung cấp từ phía Séc (ví dụ visa, thẻ cứ trú, tường trú, công dân EU) và ngày tháng năm 

sinh 

2. NIA – www.eidentita.cz, kiểm tra chứng minh thư online 

3. ISDS – đăng nhập qua hòm thư điện tử  

  

Các câu hỏi được chia ra, mỗi trang có 1 câu hỏi cùng với lời giải thích và chỉ cách điền thông tin. 

Nếu có sai sót hệ thống sẽ báo để chỉnh sửa. Các câu hỏi phải trả lời bằng tiếng Séc. 

 

Việc kê khai sẽ bao gồm các câu hỏi:  

• Địa chỉ thường trú – địa chỉ nhà ở mọi người đăng ký - có thể khác so với địa chỉ thường 

trú. Nếu bạn ở nước ngoài thì chỉ cần ghi tên đất nước. 

• Thông tin về nhà ở - lựa chọn nhà từ danh sách, địa chỉ, số nhà, sử dụng sưởi gì ... 

• Danh sách người ở - điền thông tin về những người ở cùng 1 nhà – tên, họ, ngày tháng 

năm sinh, số sinh, địa chỉ thường trú trước điều tra dân số, địa chỉ cứ trú đầu tiên sau khi 

được sinh ra, người điền văn bản đầu tiên không điền mối quan hệ với những thành viên 

khác, nhưng những thành viên sau phải điền mối quan hệ với những người điền trước. 

• Điền thông tin cá nhân – học vấn, công việc nghề nghiệp, ... 

Kiểm tra thông tin – trước ghi gửi đơn mọi người có thể quay lại để kiểm tra lại thông tin 

 

Sau khi bạn hoàn tất việc kê khai  hoặc ít nhất là  hoàn thành khai thông tin về nhà ở, và thông tin cá 

nhân của bạn, thì bạn có thể gửi văn bản đi. Sau khi gửi đi hệ thống sẽ gửi cho bạn số văn bản của 

bạn.  

 

 

Nếu bạn điền cho nhiều người: 

Người tạo tài khoản có thể điền mọi thông tin về nhà ở và cả thông tin của tất cả thành viên của gia 

đình. Nhưng cũng có phương án thứ hai, đó chính là sau khi bạn điền những thông tin chung về nhà 

ở thì bạn có thể gửi văn bản đó đi và sau đó lưu cái văn bản đó và gửi đường link cho những thành 

viên của gia đình, để họ tự điền thông tin của họ. Họ chỉ cần đường link và số thẻ để có thể đăng 

nhập vào và điền. 
 

 

http://www.eidentita.cz/

