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Những thay đổi mà người ngoại quốc phải báo  

 

Các bạn có biết những thay đổi nào người ngoại quốc từ vietnam phải thông báo và trong bao 

lâu? Bạn có thể đọc thông tin dưới đây.  

Bạn phải báo cáo thay đổi trong vòng 3 ngày làm việc: 

- Tên / Họ  

- Tình trạng hôn nhân (hôn nhân, ly hôn, góa phụ) 

- Hộ chiếu (và báo ngày thay đổi hộ chiếu) 

- Thông tin giấy tờ (ví dụ thẻ cư trú) 

- Mất, hủy, hỏng hoặc bị đánh cắp giấy tờ  

Những thay đổi nêu trên phải báo lên:  

- Công an ngoại kiều, nếu bạn có visa ngắn hạn. 

- Phòng Bô Nội Vụ CH Séc OAMP, nếu bạn có visa dài hạn, cứ trú hoặc thường trú. Xem 

thêm thông tin đây .   

Bạn phải khai báo thay đổi địa chỉ trong vòng 30 ngày làm việc nếu:  

- bạn có visa dài hạn hoặc cư trú và địa chỉ cư trú mới sẽ dài hơn 30 ngày.  

- Nếu bạn thường trú tại Séc và địa chỉ thường  trú mới sẽ dài hơn 180  ngày. 

 Mọi thay đổi đều phải khai báo tại phòng bộ nội vụ CH Séc.  

Người đại diện theo pháp luật phải: 

- trong vòng 60 ngày làm việc đối với trẻ em mới sinh phải xin cấp giấy phép cư trú giống 

như giấy phép cư trú của người đại diện (chỉ trong trường hợp xin visa dà hạn, giấy 

phép cư trú dài hạn hoặc thường trú). 

- để đảm bảo thực hiện tất cả các nghĩa vụ đối với người dưới 15 tuổi, bao gồm cả việc 

cư trú hợp pháp trên lãnh thổ (sau khi đủ 15 tuổi, tất cả các điều kiện cần thiết đã được 

người đó tự giải quyết). 

 

https://www.mvcr.cz/clanek/obcane-tretich-zemi-hlaseni-zmen.aspx?q=Y2hudW09MQ%3d%3d

