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Các bước đăng ký vào hệ thống đặt chỗ của Bộ nội vụ CH Séc 
 

1. Bạn hãy vào trang web: frs.gov.cz 

2. Bạn hãy nhấn vào Registrovat se 

 

 

 

 

 

 

3. Bạn hãy nhập vào email của mình (mỗi người phải có email riêng của mình) 

4. Bạn hãy mở email của mình và đợi email từ địa chỉ noreply@frs.gov.cz. Bạn hãy 

nhấn vào đường link trong email đó.  

 

 

 

 

 

 

5. Bạn hãy điền tất cả các thông tin theo hộ chiếu của mình, bạn hãy chú ý, hộ chiếu đó 

đã được thông báo cho phòng cư trú OAMP, và trong trường hợp hộ chiếu đó là mới 

chưa thông báo, bạn phải điền thông tin từ hộ chiếu cũ.  

6. Bạn hãy kiểm tra 

các thông tin đã 

chính xác chưa 

trước khi nhấn tiếp. 

7. Sau khi kiểm tra, 

bạn hãy nhấn 

SOUHLASÍ, 

DATA JSOU 

ZADÁNA 

SPRÁVNĚ, và sau 

đó 

REGISTROVAT 

SE.  

mailto:noreply@frs.gov.cz
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8. Bạn hãy mở email của mình và ở đó bạn sẽ nhận đường link mới, bạn hãy nhấn vào 

đó. Trên trang internet bạn hãy nhấn vào PŘIHLÁSIT SE, và ở phía dưới bạn hãy tạo 

mật khẩu, 2 lần giống nhau:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Sau khi tạo mật khẩu, bạn hãy nhấn Uložit. Sau đó phía trên cùng của trang web đó 

có Rezervace termínu và Moje rezervace. Bạn hãy nhấn Rezervace termínu và bạn 

có thể chọn việc cần làm ở phòng cư trú OAMP, ngày và giờ. Sau khi đặt chỗ thành 

công, bạn có thể ấn vào Moje rezervace ở đó có thông tin về cuộc hẹn của bạn.  

10. Thông tin quan trọng 

- Mỗi người sở hữu chỉ một tài khoản với một email đã đuợc đăng ký. Nếu tài khoản của bạn 

không hoạt động, bạn đừng thử dùng email khác để đăng nhập cho cùng một người.  

- Lỗi thuờng xuyên xảy ra khi điền thông tin đăng nhập là điền nhầm ngày sinh, ngày hết hạn 

hộ chiếu hoặc số hộ chiếu. Trong truờng hợp bạn đã viết nhầm, bạn hãy đợi phòng cư trú 

OAMP sửa chữa. Có thể trong vòng vài tiếng hoặc nhiều nhất là vài ngày lỗi sai sẽ đuợc sửa 

và tài khoản sẽ hoạt động.   

- Trong truờng hợp bạn mới đến CH Séc lần đầu tiên, bạn vẫn chưa đăng ký hộ chiếu ở phòng 

cư trú OAMP, bạn có thể đăng ký bình thuờng, nhưng hệ thống máy sẽ báo lỗi và trong vòng 

vài tiếng hoặc vài ngày phòng cư trú sẽ sửa chữa và bạn sẽ có thể đặt ngày hẹn.   

- Bạn hãy chú ý phần điền thông tin: "Pobývám a budu pobývat v ČR za účelem studia vysoké 

školy" a "Jsem rodinný příslušník občana EU". Nếu bạn không cư trú ở CH Séc với mục đích 

du học ở truờng đại học hoặc bạn không phải là người nhà của công dân EU, thì bạn không 

đánh dấu gì ở hai ô này.  

Trong trường hợp bạn cần giúp đỡ, bạn có thể liên lạc với chúng tôi  

- Địa chỉ : Velká Hradební 33, 400 01 Ústí nad Labem  

- số điện thoại: +420 475 216 536  

- hoặc e-mail: usti@p-p-i.cz 

mailto:usti@p-p-i.cz

