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 ĐIỀU TRA DÂN SỐ 2021 
 

Ai phải tham gia vào việc điều tra dân số ? 

Mỗi công dân Séc và kể cả người nước ngoài mà ngày 26.3. - 

27.3.2021 có cư trú trên 90 ngày (thị thực dài hạn, cư trú dài hạn, 

thường trú, bảo vệ bổ xung, tị nạn) có nghĩa vụ tham gia vào việc 

điều tra dân số.   

 

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không tham gia vào việc điều tra dân số ? 

Nếu bạn không tham gia, bạn có thể bị phạt 10 000,- 

 

Việc điều tra dân số được tiến hành trong thời gian nào? 

Đầu tiên việc điều tra dân số sẽ được tiến hành trực tuyến từ 27.3. đến 9.4.2021. CHÚ Ý, chúng 

tôi khuyên bạn nên chọn cách này !!! Việc điều tra dân số  sẽ tiến hành trên trang web 

https://scitani.cz. Ở đó bạn có thể tìm thấy phiếu điều tra dân số  trong 7 ngôn ngữ khác nhau – 

tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Ba Lan, tiếng Nga, tiếng Ukraine, tiếng Việt Nam và tiếng Romany. 

  

Trong trường hợp bạn không điền trực tuyến, bạn phải điền phiếu điều tra dân số này bằng giấy.  

CHÚ Ý !!! Phiếu điều tra dân số này chỉ có bằng tiếng Séc. Việc điều tra dân số bằng phiếu giấy 

sẽ được tiến hành từ 27.4. đến 11.5.2021.  

 

Làm thế nào tôi có được phiếu điều tra dân số bằng giấy?   

Điều tra viên sẽ mang phiếu điều tra dân số bằng giấy và cả phong bì trả lời đến cho bạn (từ 

ngày 17.4.2021) tại địa chỉ đăng ký thường trú. Nếu lần thứ nhất họ không đưa được cho bạn, thì 

họ sẽ đến lần thứ 2. Trong trường hợp bạn không nhận được bản kê khai từ nhân viên, bạn phải 

đến địa điểm được chỉ định để nhận (Bưu điện, uỷ ban thống kê Séc của tỉnh)! Bạn cũng có thể 

nộp phiếu điều tra dân số đã điền ở những chỗ này. Hoặc bạn có thể bỏ phiếu điều tra dân số đã 

điền vào phong bì trả lời rồi thả vào thùng thư bưu điện, gửi miễn phí. 

 

Tôi sẽ nhận được bao nhiêu phiếu điều tra dân số ? 

Mỗi gia đình sẽ chỉ nhận được một phiếu điều tra dân số cho nhiều nhất 5 người (kể cả trẻ em). 

Trong trường hợp gia đình bạn có nhiều người hơn, bạn cần có phiếu kê khai phụ cho gia đình. 

https://scitani.cz/csu/scitani2021/domov-vn

