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Cuốn sổ tay này là tài liệu thông tin bổ sung dành cho các khóa học thích ứng 
và hội nhập dành cho người nước ngoài từ các nước thứ ba. 

Mục đích các khóa học này là giới thiệu cho người nước ngoài biết về quyền lợi 
và nghĩa vụ của mình liên quan đến việc cư trú trên lãnh thổ CH Séc và giúp họ 
định hướng dễ dàng hơn trong môi trường tại CH Séc và địa phương nơi mình 
đang sinh sống và đồng thời để cảnh báo trước những hiện tượng tiêu cực.

Luật cư trú người nước ngoài số 326/1999 quy định rõ nhóm người nước ngoài 
có nghĩa vụ phải hoàn thành khóa học hội nhập.

© Slovo 21, z. s., 2020

Ấn phẩm được bảo vệ bản quyền. Ấn phẩm này cũng như bất cứ phần nào của 
nó đều không được sao chép lại hoặc lan truyền ở bất cứ dạng nào, kể cả dạng 
điện tử hay in giấy, kể cả các bản phôtô, nếu không có sự đồng ý bằng văn bản 
của nhà xuất bản.

Cập nhật và tái bản lần thứ 5 

ISBN 978-80-88301-21-9

Nếu bạn cần tư vấn hay giúp đỡ, bạn đừng ngần ngại tìm đến các tổ chức 
phi lợi nhuận, phi chính phủ (NGO) hoặc các trung tâm hội nhập (Trung tâm 
hỗ trợ hội nhập người nước ngoài) có trụ sở tại tất cả các tỉnh CH Séc. Các 
chuyên gia làm việc trong những tổ chức này tư vẫn miễn phí về tất cả các 
lĩnh vực xã hội và pháp lý có đề cập trong cuốn tài liệu này. Hơn nữa, những 
tổ chức này cung cấp các khóa học tiếng Séc, khóa học văn hóa xã hội với 
nhiều chủ đề về cuộc sống tại CH Séc, hỗ trợ hoặc đi cùng bạn đến công sở 
làm việc, cũng như đi khám bác sĩ hoặc giao tiếp với nhà trường, phiên dịch 
và dịch thuật văn bản. Bạn có thể gọi điện liên hệ với bất kỳ tổ chức NGO 
nào để được tư vấn và hỗ trợ.

Các trung tâm hội nhập sẽ tư vấn miễn phí cho bạn biết, bạn phải đến công 
sở nào để xử lý công việc của mình, cung cấp cho bạn các khóa học tiếng 
Séc, tư vấn, phiên dịch và hàng loạt các dịch vụ khác. Tại các trung tâm hội 
nhập bao giờ cũng có Internet – nhân viên trung tâm sẽ chỉ dẫn và giúp đỡ 
bạn sử dụng Internet.

Địa chỉ liên hệ với trung tâm hội nhập và một số tổ chức NGO bạn tìm thấy 
ở phần cuối quyển tài liệu này, trong phần Liên hệ.
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LỜI MỞ ĐẦU

Các bạn thân mến!

Cho phép chúng tôi chào đón bạn đã đến Cộng hòa Séc.
Chúng tôi biết rằng bắt đầu một cuộc sống tại đất nước mới lạ không phải là đơn 
giản. Chúng tôi mong muốn được giúp các bạn trong những ngày đầu cư trú để 
bạn định hướng được trong môi trường mới và vượt qua các trở ngại nếu có. Vì thế 
chúng tôi đã chuẩn bị cho các bạn một khóa học hội nhập trong vòng một ngày, 
tại đó chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin cơ bản về quyền lợi và 
nghĩa vụ của các bạn, những lời khuyên làm thế nào để giải quyết các tình huống 
thường ngày, cũng như lưu ý về những nguy cơ tốt nhất nên tránh trước.

Bộ phim các bạn sẽ được xem trong khóa học giới thiệu cho các bạn làm quen với 
môi trường tại CH Séc – với phong cảnh, thời tiết, tập quán trong cuộc sống. Một 
phần của khóa học là cuốn sổ tay này. Trong sổ tay các bạn sẽ không chỉ tìm thấy 
tổng hợp các thông tin bạn đã được làm quen trong khóa học, nhất là danh sách 
các tổ chức mà bạn có thể tìm đến, đặc biệt là các tổ chức phi chính phủ phi lợi 
nhuận và các trung tâm hội nhập. Các nhân viên tại đó sẽ sẵn sàng cung cấp miễn 
phí cho các bạn những lời khuyên, sự giúp đỡ hoặc hỗ trợ cá nhân. Các bạn hãy 
đừng ngần ngại và hãy tìm đến họ trong bất cứ tình huống nào khi bạn không biết 
mình phải làm gì. Chúng tôi tin rằng những dịch vụ này sẽ có ích cho các bạn. 

Chúng tôi rất vui vì các bạn đã lựa chọn nước Cộng hòa Séc làm nơi ở mới của 
mình. Chúng tôi hi vọng rằng tại đây các bạn sẽ cảm thấy như đang ở nhà và các 
bạn sẽ tích cực tham gia vào cuộc sống xã hội tại đây.

Chúc các bạn mọi điều tốt lành trong tương lai.

Chào mừng các bạn đến Cộng hòa Séc.

Các nhân viên Cục Chính sách tị nạn và di dân
Bộ Nội vụ Cộng hòa Séc - 

nhà điều hành hội nhập người nước ngoài tại Cộng hòa Séc  
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Nhà thờ Týn và Đồng hồ cổ Praha, Praha

ĐẤT NƯỚC NƠI BẠN 
ĐANG SINH SỐNG
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CỘNG HÒA SÉC

CH Séc nằm tại Trung Âu. Các nước láng giềng là Đức, Ba Lan, Slovakia và Áo. 

CH Séc thành lập ngày 1.1.1993 sau khi Tiệp Khắc tan vỡ. Là thành viên NATO 
(ngày 12 tháng 3 năm 1999), Liên minh Châu Âu (ngày 1 tháng 5 năm 2004) và 
nằm trong Khu vực Schengen (ngày 21 tháng 12 năm 2007).

Cộng hòa Séc có hơn 10 triệu người dân. Thủ đô Praha với gần 1,2 triệu người dân 
đang sinh sống. Các thành phố lớn khác là Brno, Ostrava, Plzeň, Liberec, Olomouc, 
Ústí nad Labem, Hradec Králové, České Budějovice hay Pardubice. Ngôn ngữ hành 
chính là tiếng Séc.

Về mặt hành chính, Cộng hòa Séc chia thành 14 tỉnh tự quản với hơn 6.000 xã. 
Các xã phải đáp ứng nhu cầu người dân, ví dụ như trong lĩnh vực nhà ở, bảo vệ và 
phát triển sức khỏe, dịch vụ chăm sóc xã hội v.v. Tỉnh là một đơn vị của hành chính 
công. Người dân tìm đến cơ quan chủ quản như ủy ban tỉnh, thành phố hay xã để 
giải quyết các vấn đề hành chính. Xã và tỉnh có quyền tự quản vì vậy người dân tự 
bầu đại diện cho mình vào hội đồng các cấp.

Cộng hòa Séc là một đất nước dân chủ pháp quyền với hệ thống chính trị đặt trên 
sự tranh đấu tự do của các đảng phái và tổ chức chính trị. Hiến pháp Cộng hòa 
Séc và Bản các quyền và tự do căn bản là bộ luật tối cao, bộ luật quy định nguyên 
tắc bình đẳng về quyền lẫn phấm cách và đảm bảo nhân quyền và tự do căn bản 
cho tất cả mọi người không có sự khác biệt, tức là đối xử bình đẳng không có bất 

QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC

LẬP PHÁP

QUỐC HỘI

soạn thảo, thảo luận  
và thông qua các luật

ký duyệt 
các luật

đưa ra quyết 
định và xử phạt 

các hành vi 
không tuân thủ 

pháp luật

Hạ viện
Thượng 

viện

TỔNG 
THỐNG

TÒA ÁN

HÀNH PHÁP TƯ PHÁP

các bộ q
uản lý hoạt 
động của 
cả nước

CHÍNH 
PHỦ
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kỳ sự phân biệt đối xử nào. Mỗi một người dân tại Cộng hòa Séc đều có thể đòi 
hỏi quyền của mình tại tòa án. Chỉ một số quyền và tự do gắn liền với quốc tịch 
Séc, như quyền bầu cử và quyền ứng cử.

Tổng thống là nguyên thủ quốc gia, người bổ nhiệm chính phủ, ký duyệt các bộ 
luật, đàm phán và phê chuẩn các hiệp ước quốc tế, tuyên bố các kỳ bầu cử và ân 
xá cá nhân cũng như ân xá tập thể.

Quốc hội Cộng hòa Séc gồm có Hạ viện và Thượng viện là cơ quan đề nghị và 
thông qua các bộ luật.

Chính phủ là cơ quan hàng đầu của quyền hành pháp. Chính phủ như một chủ 
thể thống nhất có trách nhiệm điều khiển đất nước và tạo ra luật lệ, điều khiển sự 
hoạt động của bộ máy nhà nước, thực hiện các bộ luật và đưa ra các nghị định 
trong khuôn khổ các bộ luật. Chính phủ phải chịu trách nhiệm trước Hạ viện, Hạ 
viện có quyền biểu quyết bất tín nhiệm chính phủ.

Hệ thống tòa án độc lập đại diện cho quyền tư pháp. Tất cả mọi việc tại CH Séc 
đều tuân thủ theo luật pháp CH Séc.

Tổng thống và đại diện của Hạ viện, Thượng viện, hội đồng tỉnh, thành phố và xã 
được công dân Cộng hòa Séc bầu cử trực tiếp. Cuộc bầu cử dân chủ dựa trên các 
nguyên tắc phổ quát, bí mật và bình đẳng của phiếu bầu. Mỗi công dân Séc khi đến 
tuổi trưởng thành (18 tuổi) đều nhận được một phiếu bầu trong các cuộc bầu cử.

Tại CH Séc, xã hội dân sự phát triển mạnh, nó được hình thành từ các tổ chức phi 
chính phủ, hiệp hội, nhóm lợi ích và các tổ chức. Các tổ chức NGO này cùng các tổ 
chức và các hoạt động công dân khác tạo ra xã hội dân sự như là một sự bổ sung hay 
đối trọng với bộ máy nhà nước và khu vực thương mại và các lợi ích của nó. Các bạn 
sẽ gặp các NGO hoạt động trong lĩnh vực tư vấn hay dịch vụ dành cho người nước 
ngoài. Và trong ấn phẩm này có đề cập đến các NGO đó ở nhiều chương mục sau.

Đại diện bảo vệ nhân quyền công cộng (ombudsman)

Đại diện bảo vệ nhân quyền công cộng là người bảo vệ người dân trước những 
hành động của công sở và các cơ quan khác, nếu hành động đó mâu thuẫn với 
luật pháp hoặc không tuân thủ những nguyên tắc của một quốc gia pháp quyền 
dân chủ. Nhân vật này luôn nỗ lực vì sự tôn trọng quyền căn bản của con người, 
góp phần đảm bảo quyền bình đẳng trong cư xử và bảo vệ trước sự kỳ thị.
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Tên chính thức Cộng hòa Séc, viết tắt Séc hoặc CH Séc

Ngày thành lập Ngày 1 tháng 1 năm 1993

Thủ đô Praha 

Phân chia
hành chính

14 tỉnh 

Hệ thống chính trị Dân chủ nghị viện, nguyên thủ quốc gia là tổng thống

Tuổi trưởng thành Tròn 18 tuổi (do Bộ luật Dân sự quy định)

Tuổi chịu trách 
nhiệm hình sự

Tròn 15 tuổi (do Bộ luật Hình sự quy định)

Diện tích 78.865 km² 

Mã điện thoại +420 

Khí hậu 

Khí hậu ôn đới có bốn mùa thay đổi. Nhiệt độ mùa 
đông thông thường từ 0 đến -5 °C, thi thoảng có 
tuyết, trong trường hợp thời tiết khắc nghiệt nhiệt độ 
có thể giảm xuống -20 °C. Nhiệt độ mùa hè thông 
thường khoảng 25 °C, hãn hữu trên 30 °C.  

Số điện thoại quan 
trọng (có thể gọi 24/7 

và miễn phí)

112 Số điện thoại khẩn cấp toàn Châu Âu 
150 Cứu hỏa 
155 Cứu thương (bác sĩ) 
156 Cảnh sát thành phố 
158 Cảnh sát CH Séc 
116 111 Tổng đài bảo vệ trẻ em 

Đại diện bảo vệ nhân quyền công cộng có thể giúp người nước ngoài trong trường 
hợp người nước ngoài phải chịu bất công hoặc khi các cơ quan nhà nước không 
chịu tích cực làm việc.



9 Đất nước nơi bạn đang sinh sống

CÁC BIỂU TƯỢNG QUỐC GIA CỘNG HÒA SÉC

Cộng hòa Séc có tất cả 7 biểu tượng quốc gia (Quốc huy lớn, Quốc huy nhỏ, Cờ 
hiệu tổng thống, Quốc kỳ, Màu quốc gia, Quốc ấn, Quốc ca). Biểu tượng được sử 
dụng nhiều nhất là:

Quốc huy lớn

Quốc huy lớn là hình chiếc khiên với 4 phần. Các phần 
tượng trưng cho các lãnh thổ lịch sử Cộng hòa Séc: 
vùng Bohemia (Čechy), vùng Morava và vùng Silesia 
(Slezsko), phần thứ tư tượng trưng cho Cộng hòa Séc 
như một tổng thể. Quốc huy lớn tượng trưng cho sự kết 
nối tất cả các lãnh thổ lịch sử của đất nước. Quốc huy 
lớn dùng để đại diện cho quốc gia ở bên ngoài, gắn 
trên các tòa nhà, các cơ quan nhà nước hay công sở.  

Quốc kỳ

Quốc kỳ Cộng hòa Séc là biểu tượng quốc gia 
chính thức để đại diện cho Cộng hòa Séc 
trên thế giới cũng như trong nước. Quốc kỳ 
bao gồm một dải trắng bên trên và một dải 
đỏ bên dưới, với một hình tam giác màu xanh 
da trời được cắm thêm vào từ phía cán cờ. 
Các màu dùng trên quốc kỳ là các màu quốc 
gia của Cộng hòa Séc.

Cờ hiệu tổng thống

Cờ hiệu tổng thống có hình vuông. Cờ hiệu ra đời 
cùng với nước Cộng hòa Tiệp Khắc vào năm 1918 
như là một trong những biểu tượng quốc gia. Cờ 
hiệu tượng trưng cho sự trên hết của văn phòng 
tổng thống đối với các cơ quan, tổ chức nhà nước 
khác. Cờ hiệu tổng thống được treo trên nóc trụ sở 
văn phòng tổng thống tại Thành cổ Praha khi ngài 
có mặt tại đây, trong các buổi họp báo của tổng 
thống và thường cũng cắm trên xe công vụ của 
tổng thống.
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Quốc ca

Quốc ca Cộng hòa Séc từ năm 
1992 là đoạn đầu tiên đã được 
sửa lời đôi chút của bài hát “Quê 
hương tôi nơi đâu” từ vở kịch của 
Séc “Lễ hội của người thợ đóng 
giày” (Fidlovačka). Tác giả lời bài 
hát là Josef Kajetán Tyl, người phổ 
nhạc là František Škroup. Bài hát 
đã nhanh chóng được người dân 
yêu thích và giành được địa vị một 
bài hát của dân tộc. Quốc ca được 
chơi và được hát trong các dịp lễ 
quốc gia và các dịp khác theo thông lệ (chẳng hạn trước khi bắt đầu một trận thi 
đấu thể thao quốc tế, trong các hoạt động văn hóa quốc tế hoặc có tính chất 
long trọng v.v...).

Lời bài hát quốc ca 
 
Kde domov můj,
kde domov můj?
Voda hučí po lučinách,
bory šumí po skalinách,
v sadě skví se jara květ,
zemský ráj to na pohled!
A to je ta krásná země,
země česká, domov můj,
země česká, domov můj!

Tổng thống đầu tiên nước Cộng hòa Séc độc lập là ông Václav Havel. 

Quê hương tôi nơi đâu,
quê hương tôi nơi đâu?
Tiếng nước ầm vang trên những đồng cỏ,
rừng cây rì rào qua các vách đá,
hoa xuân long lanh trong vườn cây,
thiên đường trần gian là đây!
Và đó chính là đất nước đẹp tươi,
đất nước Séc, quê hương tôi,
đất nước Séc quê hương tôi!
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THÔNG TIN VÀ TRỢ GIÚP

Hành chính nhà nước
www.statnisprava.cz

Cổng điện tử hàng chính công cộng
www.portal.gov.cz
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DI DÂN VÀ HỘI NHẬP 
TẠI CỘNG HÒA SÉC 
Khung cảnh mùa thu của thành phố Český Krumlov và sông Vltava



13 Di dân và hội nhập tại Cộng hòa Séc 

Sau khi ra đời vào năm 1993, Cộng hòa Séc đã trở thành một đất nước hấp dẫn 
trên phương diện nhập cư và số người nước ngoài cư trú tại Séc tăng dần, kể cả ở 
dạng nhập cư tự phát (chẳng hạn vì mục đích lao động, kinh doanh, học tập), cũng 
như vì hậu quả của các cuộc chiến tranh tại quê hương của những người nước 
ngoài đến từ nước đó. 

Tổng số người nước ngoài tại Cộng hòa Séc là hơn 589 nghìn người (tính đến tháng 
1/2020), trong đó hơn 298 nghìn người có vĩnh trú tại CH Séc (nguồn: Cục Cảnh 
sát Ngoại kiều, Bộ Nội vụ).

Những nhóm người nước ngoài đông đảo nhất đang di cư đến cũng như đang cư 
trú tại Cộng hòa Séc là người Ucraina, Slovakia, Việt Nam, Nga, Ba Lan và Đức 
(nguồn: Cục Thống kê Séc).

Việc hội nhập người nước ngoài vào xã hội là vấn đề then chốt đối với cuộc sống 
hàng ngày của xã hội đa số và các cộng đồng thiểu số cũng như các cá nhân người 
nước ngoài. Hội nhập người nước ngoài là một phần của chính sách tích cực của 
chính phủ Séc. Chính phủ xét duyệt Tổng quan về hội nhập người nước ngoài. Bộ 
Nội vụ điều phối việc thực hiện chính sách hội nhập tại Cộng hòa Séc. Các bộ khác 
thực hiện các nhiệm vụ hội nhập trong phạm vi thẩm quyền của mình.

Từ góc nhìn của chính phủ Séc thì những trọng điểm của quá trình hội nhập người 
nước ngoài gồm kiến thức tiếng Séc, tự chủ về kinh tế, hiểu biết trong xã hội và 
quan hệ giữa người nước ngoài với xã hội đa số.

Các biện pháp hội nhập được nhằm chủ yếu vào những người nước ngoài đến từ 
các nước thứ ba đang cư trú dài hạn hoặc định cư tại Séc, nhưng một số biện pháp 
cũng được áp dụng cho cả những người nước ngoài từ các nước thứ ba mới đến 
Cộng hòa Séc, nhằm mục đích hỗ trợ họ có khả năng định hướng căn bản trong 
môi trường tại nước sở tại.

Một trong những biện pháp hội nhập chính là khóa học thích ứng và hội nhập, tạo 
cơ hội cho những người nước ngoài từ các nước thứ ba mới đến cư trú tại Cộng hòa 
Séc làm quen với các thông tin cơ bản có tầm quan trọng cho việc hiểu biết trong 
xã hội nước sở tại. Nghĩa vụ hoàn thành khóa học thích ứng và hội nhập áp dụng 
cho những người nước ngoài được cấp cư trú dài hạn (ngoại trừ cư trú dài hạn với 
mục đích du học, được bảo vệ trên lãnh thổ, thẻ nhân viên  chuyển công tác nội bộ 
và đầu tư) hoặc vĩnh trú theo Điều 66 hoặc Điều 67 Luật cư trú người nước ngoài 
sau ngày 01/01/2021. Họ phải thực hiện nghĩa vụ này trong vòng 1 năm kể từ khi 
nhận được giấp phép cư trú. Người nước ngoài dưới 15 tuổi hoặc trên 61 tuổi và 
những người đã hoàn thành khóa học không phải tham gia khóa học.
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LỢI ÍCH CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI VỚI XÃ HỘI

Người nước ngoài mang đến cho xã hội những khả năng, truyền thống, tay nghề 
của mình v.v. Họ làm cho xã hội phong phú thêm, trong thế giới ngày càng toàn 
cầu hóa thì đây là một điều hết sức tự nhiên và cần thiết. Người dân di cư cũng 
như xã hội tiếp nhận cần phải cùng nỗ lực để tất cả những khả năng, tay nghề và 
lợi ích người dân di cư mang đến được sử dụng phù hợp, mang lại phúc lợi cho cả 
người nước ngoài cũng như cho xã hội nước sở tại.

Từ năm 1989 đến nay tại Cộng hòa Séc đang phục hồi xã hội công dân và sự tham 
gia của công dân vào hoạt động xã hội. Người nước ngoài cũng có thể tham gia 
những hoạt động phúc lợi hoặc tự nguyện trong phạm vi cộng đồng của mình 
hoặc những tổ chức địa phương, họ cũng có thể tham gia hoạt động các quỹ từ 
thiện và các tổ chức phi chính phủ phi lợi nhuận (NGO) và các trung tâm hội nhập.
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Công viên tại thành phố Telč

CƯ TRÚ TẠI CỘNG HÒA SÉC
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CÁC CƠ QUAN

Cấp thị thực ngắn hạn:
Bộ Ngoại giao Cộng hòa Séc: các cơ quan đại diện của Cộng hòa Séc

Tất cả các thủ tục cư trú, gia hạn cư trú, thông báo thay đổi, giấy tờ đi 
kèm đơn xin:
Các phòng làm việc của Cục Chính sách tị nạn và di dân thuộc Bộ Nội vụ (OAMP), 
phòng cư trú ngoại kiều 

Kiểm tra cư trú, công chứng mẫu Giấy mời thăm thân, nghĩa vụ trình báo 
sau khi vào lãnh thổ:
Cảnh sát Ngoại kiều 

Những thông tin trong chương này dành cho công dân các nước thứ ba. Những 
thông tin này không dành cho công dân Liên minh Châu Âu (EU), người nhà công 
dân EU, những người đệ đơn xin bảo vệ quốc tế và những người được bảo vệ quốc 
tế – đối với nhóm đối tượng này có thể áp dụng những quy tắc khác.

Những điều kiện đặc biệt cho cuộc sống tại Cộng hòa Séc cũng được áp dụng cho 
những công dân các nước thứ ba có thẻ xanh da trời và thẻ lao động, ví dụ xem 
từ khía cạnh quyền cư trú, lao động hay đoàn tụ gia đình. Thông tin có thể được 
tìm thấy tại cổng thông tin của Bộ Nội vụ (www.mvcr.cz/cizinci). 

CÁC CƠ QUAN QUAN TRỌNG 

Các phòng làm việc của Cục Chính sách tị nạn và di dân thuộc Bộ Nội vụ 
(OAMP), phòng cư trú ngoại kiều (phòng làm việc của Bộ Nội vụ). Đây là cơ 
quan bạn sẽ hay phải tìm đến khi giải quyết các vấn đề cư trú của mình, khi gia 
hạn cư trú, khi thông báo các thay đổi. Để có thêm thông tin bạn hãy đọc những 
chương tiếp theo và xem phần liên hệ ở cuối cuốn sổ tay này. 

Cảnh sát Ngoại kiều. Cảnh sát ngoại kiều có nhiệm vụ kiểm tra cư trú người nước 
ngoài và công chứng mẫu đơn Giấy mời thăm thân. Tại cơ qan này bạn sẽ thực hiện 
đa số các nghĩa vụ trình báo của mình khi bước vào lãnh thổ Séc, nếu người cung 
cấp nhà ở không thực hiện hộ bạn nghĩa vụ này. Để có thêm thông tin bạn hãy đọc 
những chương tiếp theo và xem phần liên hệ ở cuối cuốn sổ tay này. 
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NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN

Công dân các nước thứ ba là công dân của nước không phải là thành viên Liên 
minh Châu Âu, và đồng thời không phải là công dân nước Island, Lichtenstein, Na 
Uy hay Thụy Sĩ. 

Các nước thành viên Liên minh Châu Âu là Ai-len, Áo, Ba Lan, Bỉ, Bồ Đào Nha, 
Bulgaria, Croatia, Đan Mạch, Đảo Síp, Đức, Estonia, Hà Lan, Hungari, Hy Lạp, Italia, 
Latvia, Litva, Luxemburg, Malta, Pháp, Phần Lan, Rumania, Séc, Slovakia, Slovenia, 
Tây Ban Nha và Thụy Điển.

Thị thực dài hạn là thị thực cho phép cư trú trên 90 ngày (sau đây gọi là 
thị thực dài hạn). Thị thực dài hạn được cấp cho một thời hạn nhất định tương 
ứng với mục đích cư trú (ví dụ như mục đích kinh doanh, thăm hỏi, đoàn tụ, văn 
hóa hoặc thể thao và một số dạng du học) và hạn của các giấy tờ được trình, với 
thời hạn tối đa là 1 năm. Đây là thị thực được xin cấp nhiều nhất khi lần đầu tiên 
đến Cộng hòa Séc. 

Giấy phép cư trú dài hạn tại Cộng hòa Séc. Nếu bạn muốn ở lại Cộng hòa Séc 
lâu hơn 1 năm và vẫn tiếp tục thực hiện hoạt động mà vì nó bạn đã đến đây và cư 
trú với thị thực dài hạn thì bạn có thể gia hạn cư trú bằng cách đệ đơn xin giấy 
phép cư trú dài hạn tại CH Séc, đơn này bạn nộp tại Bộ Nội vụ, Cục Chính sách tị 

Bạn cần phải ý thức được sự khác biệt giữa phòng làm việc của Bộ Nội 
vụ (OAMP) và Phòng Cảnh sát ngoại kiều! Đây là hai cơ quan có thẩm 
quyền hoàn toàn khác biệt. Bạn hãy lưu ý giải quyết các vấn đề của mình 
tại cơ quan tương ứng!
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nạn và di dân (OAMP). Giấy phép cư trú dài hạn là một hình thức cư trú tại Cộng 
hòa Séc mà trong một số trường hợp nhất định có thể nộp đơn xin tại cơ quan đại 
diện của Công hòa Séc (mục đích cư trú du học, nghiên cứu khoa học, đoàn tụ gia 
đình, thẻ xanh da trời, thẻ lao động, đầu tư). Giấy phép cư trú dài hạn được cấp 
thời hạn tối đa là 2 năm (ngoại trừ cư trú dài hạn với mục đích di chuyển nhân viên 
trong khuôn khổ một cơ quan từ một nước thành viên EU khác, trong trường hợp 
này có thể cấp cư trú cho tận 3 năm, và cư trú dài hạn với mục đích đoàn tụ gia 
đình có thể được cấp tối đa cho 5 năm). Giấy phép cư trú dài hạn luôn được cấp 
cho một mục đích nhất định (mục đích cư trú) và có thể xin gia hạn nhiều lần.

Mục đích cư trú là khái niệm cơ bản trong luật cư trú. Giải thích một cách đơn 
giản thì mục đích cư trú là lý do chính của việc bạn cư trú tại Cộng hòa Séc và bạn 
đã được cấp phép cư trú vì mục đích này. Mục đích cư trú chủ yếu là lao động, 
kinh doanh, học tập, nghiên cứu khoa học hoặc đoàn tụ gia đình.

Giấy chứng minh mục đích cư trú là một trong những thủ tục cần có khi đệ đơn 
xin thị thực dài hạn hoặc cư trú dài hạn. Thực hiện đúng mục đích cư trú tại Cộng 
hòa Séc là nghĩa vụ của bạn, nếu không thực hiện, giấy tờ cư trú của bạn có thể bị 
hủy. Thực hiện đúng mục đích cư trú có nghĩa là bạn có thể chứng minh được việc 
này trong suốt thời gian cư trú bằng các chứng từ tương ứng.
 
Mục đích cư trú luôn chỉ có một, tuy nhiên bạn có thể gặp tình huống khi bạn có 
nhiều sự lựa chọn. Trong một số điều kiện nhất định bạn có thể thay đổi mục đích 
cư trú. Bạn có thể tìm thấy mục đích cư trú hiện tại ở dạng mã số ghi trên giấy 
phép cư trú đã cấp. Bạn có thể kiểm tra ý nghĩa của các mã số trên trang web của 
Bộ Nội vụ (www.mvcr.cz/soubor/kody-viz-a-povoleni-k-pobytu.aspx).

Nếu tình hình của bạn thay đổi và bạn có ý định cư trú tại Cộng hòa Séc với mục 
đích khác với mục đích bạn được cấp phép cư trú thì bạn có nghĩa vụ phải đệ đơn 
xin giấy phép cư trú dài hạn mới. Tuy nhiên luật pháp quy định một số hạn chế 
sau:

•  Nếu bạn đang cư trú trên cơ sở thị thực dài hạn, bạn không thể xin cấp giấy phép 
cư trú với mục đích khác với mục đích thị thực dài hạn. Ngoại lệ là mục đích đoàn 
tụ gia đình, nghiên cứu khoa học hoặc thẻ lao động. 

•  Nếu bạn có ý định cư trú với mục đích kinh doanh, bạn có thể xin thay đổi nếu 
bạn có giấy phép cư trú dài hạn còn giá trị và bạn đã ở trên lãnh thổ Séc quá 5 
năm. 
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Giữa thị thực dài hạn và giấy phép cư trú dài hạn có những sự khác 
biệt cốt yếu. Từ những dạng cư trú này sẽ suy ra những quyền lợi 
và nghĩa vụ khác nhau, vì vậy bạn cần phải sử dụng đúng tên của 
chúng khi làm việc với các công sở (hoặc với trung tâm hội nhập)! 

•  Nếu bạn được cấp giấy phép cư trú dài hạn với mục đích đoàn tụ gia đình, sau 3 
năm cư trú trên lãnh thổ Séc hoặc sau khi đủ 18 tuổi bạn có thể xin Bộ Nội vụ 
cấp giấy phép cư trú dài hạn với mục đích khác. 

•  Nếu bạn được cấp giấy phép cư trú dài hạn với mục đích đoàn tụ gia đình nhưng 
bạn ly hôn với người có giấy phép cư trú, bạn có thể xin cấp giấy phép cư trú mới 
nếu hôn nhân của bạn đã được hơn 5 năm và bạn đã cư trú trên lãnh thổ CH 
Séc ít nhất là 2 năm cho tới ngày ly hôn. Bạn phải nộp đơn này trong thời hạn 1 
năm kể từ khi ly hôn. 

Trong trường hợp bạn đổi mục đích cư trú dài hạn sang đoàn tụ gia đình, hoặc 
bạn muốn xin thẻ lao động hoặc thẻ xanh da trời hoặc xin cư trú dài hạn với mục 
đích nghiên cứu khoa học hay đầu tư, bạn có thể nộp đơn xin trực tiếp trên lãnh 
thổ CH Séc khi đang cư trú tại CH Séc bằng thị thực dài hạn hoặc cư trú dài hạn. 
Điều này không được áp dụng nếu bạn đang cư trú tại CH Séc trên cơ sở thị thực 
dài hạn cấp cho mục đích lao động thời vụ hoặc mục đích chịu đựng trên lãnh thổ 
hoặc thị thực lao động đặc biệt.
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TRỤC THỜI GIAN CƯ TRÚ TẠI CH SÉC VÀ GIA HẠN CƯ TRÚ 

Đơn xin gia hạn cư trú trên cơ sở thị thực dài hạn (gia hạn thị thực) 

Đơn xin gia hạn cư trú trên lãnh thổ trên cơ sở thị thực dài hạn và gia hạn thị thực 
dài hạn được đệ tại cơ quan Bộ Nội vụ, Cục Chính sách tị nạn và di dân (bạn sẽ 
hay gặp từ viết tắt OAMP). 

Nếu thời gian cư trú hiện tại và dự định của bạn gộp lại vẫn chưa vượt hơn 1 năm, 
bạn sẽ xin gia hạn thời gian cư trú (hạn thị thực). Với điều kiện là giữ mục đích cư 
trú cũ và nộp đủ các giấy tờ thủ tục theo quy định. 

Việc nhận đơn gia hạn cư trú và gia hạn thị thực dài hạn yêu cầu lệ phí hành chính 
(mức lệ phí được Bộ Nội vụ công bố trên trang web của mình). Trẻ em dưới 6 tuổi 
và những người được cấp thị thực với mục đích du học được miễn khoản lệ phí 
này. Lệ phí hành chính được nộp dưới dạng tem thuế có thể mua tại một số chi 
nhánh Bưu điện Séc.

Việc không nộp lệ phí hoặc không nộp đủ các giấy tờ thủ tục của đơn sẽ khiến đơn 
trở thành không thể chấp nhận được. Việc xử lý đơn không thể chấp nhận được 
sẽ không tiến hành và đơn sẽ được trả lại cho người đệ đơn. 

Chuyển sang dạng cư trú dài hạn tại Cộng hòa Séc 

Nếu bạn đang cư trú tại Cộng hòa Séc trên cơ sở thị thực dài hạn và bạn quyết 
định sẽ gia hạn cư trú (thời gian cư trú dài hơn 1 năm) thì trong thời hạn theo pháp 
luật quy định bạn có thể nộp đơn xin cấp giấy phép cư trú dài hạn. Nếu ngày này 
rơi vào thứ 7, chủ nhật hoặc ngày lễ, hạn ngày cuối cùng này được hiểu là ngày 
làm việc gần nhất sau đó. Đơn xin phải có tại phòng làm việc của OAMP Bộ Nội vụ 
CH Séc vào ngày cuối cùng của hạn này. Điều kiện là bạn xin cấp phép cư trú dài 
hạn vẫn giữ mục đích cũ và nộp đủ các giấy tờ thủ tục theo quy định. 

Người đệ đơn phải trả lệ phí khi nộp đơn xin giấy phép cư trú dài hạn. 

Đến CH Séc 1 năm 5 năm 10 năm

Thị thực dài hạn
Cư trú dài hạn
(được cấp cho tối 
đa 2 năm)

Vĩnh trú
(được cấp cho 
thời gian vĩnh viễn)

Có thể xin 
quốc tịch
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Đơn xin gia hạn cư trú trên cơ sở giấy phép cư trú dài hạn 

Nếu bạn đang cư trú tại Cộng hòa Séc trên cơ sở giấy phép cư trú dài hạn và quyết 
định sẽ xin gia hạn cư trú thì trong thời hạn theo pháp luật quy định bạn có thể 
nộp đơn xin gia hạn. Nếu ngày này rơi vào thứ bảy, chủ nhật hoặc ngày lễ thì hạn 
ngày cuối cùng này được hiểu là ngày làm việc gần nhất sau đó. Cả trong trường 
hợp này bạn cũng phải nộp đủ tất cả các giấy tờ thủ tục đơn xin theo luật pháp 
quy định. 

Nếu bạn không nộp đơn theo đúng thời hạn quy định, ngoài một số trường hợp 
đặc biệt, thì điều này có thể dẫn đến việc kết thúc cư trú của bạn tại Cộng hòa Séc! 

Người đệ đơn phải trả lệ phí khi nộp đơn xin gia hạn giấy phép cư trú dài hạn. 

Giấy phép vĩnh trú 

Đơn xin giấy phép vĩnh trú có thể nộp lên cơ quan Bộ Nội vụ sau 5 năm cư trú liên 
tiếp tại Cộng hòa Séc. Luật cư trú người nước ngoài có nêu thời gian cư trú nào 
được tính vào 5 năm này và thời gian cư trú nào không được tính vào đó (thời gian 
học tập tại Cộng hòa Séc chỉ được tính một nửa). Để được cấp giấy phép vĩnh trú 
thì còn cần phải chứng minh trình độ tiếng Séc qua kỳ thi ít nhất ở mức độ A1 
(trong tương lai sẽ là A2) theo Khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung của 
Châu Âu (người nước ngoài dưới 15 tuổi hoặc trên 60 tuổi, bị khuyết tật về thể chất 
hoặc tinh thần không có nghĩa vụ này). Kỳ thi bao gồm phần thi viết và phần thi 
miệng. Nếu bạn vượt qua kỳ thi, bạn sẽ được cấp chứng chỉ.

Người đệ đơn phải trả lệ phí khi nộp đơn xin giấy phép vĩnh trú. 

SINH TRẮC HỌC

Các dữ liệu sinh trắc được hiểu là ảnh chụp khuôn mặt và dấu vân tay. Các dữ liệu 
sinh trắc được lấy bằng những thiết bị kỹ thuật đặc biệt tại các cơ quan Bộ Nội vụ. 
Tại đây cũng cấp thẻ cư trú có chứa các dữ liệu sinh trắc. 

Việc lấy dữ liệu sinh trắc áp dụng cho công dân các nước thứ ba cư trú tại Cộng 
hòa Séc trên cơ sở giấy phép cư trú dài hạn hoặc vĩnh trú. Không áp dụng cho 
công dân các nước thứ ba cư trú tại Cộng hòa Séc trên cơ sở thị thực dài hạn. 

Biện pháp này phát sinh từ quy định hành chính chung của Châu Âu.
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Nếu đơn xin cấp giấy phép cư trú của bạn được xét duyệt thì BNV sẽ lấy các dữ 
liệu sinh trắc và chữ ký của bạn để dùng cho quá trình xử lý kỹ thuật số. 

Sau khi lấy các dữ liệu sinh trắc thì trong vòng 60 ngày bạn sẽ được yêu cầu lên 
đúng cơ quan Bộ Nội vụ đó để nhận thẻ. Trước khi nhận thẻ, bạn cung cấp dữ liệu 
sinh trắc một lần nữa để kiểm tra rằng thẻ cư trú mới này hoạt động đúng. 

Trong trường hợp thay đổi dữ liệu ghi trên thẻ (chẳng hạn như thay họ tên hay 
tình trạng hôn nhân – kết hôn) thì bạn có nghĩa vụ thông báo thay đổi này cho Bộ 
Nội vụ trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi. 

Trong trường hợp thay đổi địa chỉ cư trú (nhà ở) thì bạn có nghĩa vụ thông báo thay 
đổi trong vòng 30 ngày kể từ ngày có thay đổi, nếu dự tính thay đổi địa chỉ cư trú 
kéo dài hơn 30 ngày (nếu bạn cư trú tại Séc trên cơ sở thị thực dài hạn hoặc có 
giấy phép cư trú dài hạn). Nếu bạn có giấy phép vĩnh trú thì bạn có nghĩa vụ thông 
báo thay đổi trong vòng 30 ngày kể từ ngày có thay đổi, nếu dự tính thay đổi địa 
chỉ cư trú kéo dài hơn 180 ngày. 

Bạn hãy giữ cẩn thận thẻ cư trú để không bị mất hay bị hư hại. Khi cấp lại thẻ sinh 
trắc thay thế bạn sẽ phải trả lệ phí hành chính rất cao.

KHU VỰC SCHENGEN

Từ năm 2007, Cộng hòa Séc là một phần của khu vực Schengen. 

Khu vực Schengen là lãnh thổ chung của các quốc gia mà tại biên giới chung giữa 
các nước này không có kiểm tra người. Việc không kiểm tra tại biên giới này được 
bù lại bằng việc tăng cường hợp tác và quy định chung để bảo vệ biên giới vùng 
ngoài, hợp tác giữa các lực lượng cảnh sát và cơ quan tư pháp, bảo vệ dữ liệu cá 
nhân, cấp thị thực ngắn hạn (thị thực Schengen) và truy cập chung các dữ liệu 
trong khuôn khổ Hệ thống thông tin Schengen. Các nước thành viên khu vực 
Schengen đều trao đổi thông tin với nhau. Nếu bạn vi phạm pháp luật tại một 
quốc gia thành viên thì điều đó có thể dẫn đến việc cấm nhập cảnh vào các quốc 
gia khác thuộc khu vực Schengen.

Các quốc gia thành viên Khối Schengen

Áo, Ba Lan, Bỉ, Bồ Đào Nha, Đan Mạch, Đức, Estonia, Hà Lan, Hungari, Hy Lạp, 
Island, Italia, Latvia, Lichtenstein, Litva, Luxemburg, Malta, Na Uy, Pháp, Phần Lan, 
CH Séc, Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha, Thụy Điển và Thụy Sĩ.
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Các nước thành viên khác của Liên minh Châu Âu là Ai-len, Bulgaria, Croatia, Đảo 
Síp và Rumani không nằm trong khu vực Schengen.

Quyền đi lại trong Schengen

Nếu bạn có thị thực dài hạn hoặc được cấp phép cư trú dài hạn hay được vĩnh trú 
và đồng thời bạn có hộ chiếu có giá trị thì bạn có thể đi vào các quốc gia khác 
trong khu vực Schengen và ở lại tại các quốc gia đó tới 90 ngày trong khoảng thời 
gian 180 ngày. Thời gian được tính từ ngày đầu tiên đi vào quốc gia khác thuộc khu 
vực Schengen. Sau khi hết 90 ngày trong thời gian 180 ngày này thì bạn phải ra 
khỏi quốc gia thuộc khu vực Schengen đó và trở lại CH Séc (hoặc ra khỏi khu vực 
Schengen). Quy luật ở đây là bất cứ lúc nào bạn “nhìn lại” 180 ngày trước đây thì 
thời gian cư trú tại các nước thành viên khác trong khu vực Schengen không được 
vượt quá 90 ngày. 
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Để kiểm tra thời gian cư trú dài nhất có thể, bạn có thể sử dụng máy tính mang 
tính chất thông tin tại: https://ec.europa.eu/assets/home/visa-calculator/
calculator.htm?lang=en
(hướng dẫn cách sử dụng máy tính: www.ec.europa.eu/dgs/home-affairs/
what-we-do/policies/borders-and-visas/border-crossing/docs/short_stay_
schengen_calculator_user_manual_en.pdf).

Để kiểm tra thời gian cư trú bạn cần phải chọn chức năng Planning. 

Trong trường hợp đến những quốc gia thành viên Liên minh Châu Âu nằm ngoài 
khu vực Schengen thì bạn hãy tự tìm hiểu điều kiện nhập cảnh tại cơ quan đại diện 
của các quốc gia này. Có thể bạn sẽ cần phải xin thị thực nhập cảnh vào các quốc 
gia đó (kể cả tại những khu vực trung chuyển trong sân bay). 

Danh sách các cơ quan đại diện có thể tìm được chẳng hạn trên trang web của Bộ 
Ngoại giao Séc www.mzv.cz.

Hệ thống thông tin Schengen – SIS

Hệ thống thông tin Schengen (SIS) được dùng để trao đổi thông tin về những 
người bị truy tố, những người không có quyền nhập cảnh hay cư trú tại các quốc 
gia thuộc khu vực Schengen, về những người bị mất tích hay về những giấy tờ tùy 
thân bị đánh cắp hay bị mất. 

Vi phạm pháp luật tại một quốc gia và bị ghi tên vào SIS có thể dẫn tới việc bị cấm 
nhập cảnh hay hủy cư trú tại các quốc gia khác thuộc khu vực Schengen.

Hoạt động sinh lời tại các quốc gia thuộc khu vực Schengen

Hoạt động sinh lời bạn được cấp phép tại CH Séc chỉ có giá trị trên lãnh thổ CH 
Séc. Với các quốc gia khác thuộc khu vực Schengen cần phải tìm hiểu điều kiện để 
hoạt động sinh lời ngay tại từng quốc gia cụ thể. Bạn hãy lưu ý rằng hoạt động sinh 
lời không có giấy phép tại quốc gia đó có thể là hoạt động phạm pháp!

https://ec.europa.eu/assets/home/visa-calculator/calculator.htm?lang=en
https://ec.europa.eu/assets/home/visa-calculator/calculator.htm?lang=en
www.ec.europa.eu/dgs/home-affairs/ what-we-do/policies/borders-and-visas/border-crossing/docs/short_stay_ schengen_calculator_user_manual_en.pdf
www.ec.europa.eu/dgs/home-affairs/ what-we-do/policies/borders-and-visas/border-crossing/docs/short_stay_ schengen_calculator_user_manual_en.pdf
www.ec.europa.eu/dgs/home-affairs/ what-we-do/policies/borders-and-visas/border-crossing/docs/short_stay_ schengen_calculator_user_manual_en.pdf
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THĂM THÂN NGẮN HẠN
Nếu bạn muốn mời người thân từ các quốc gia ngoài Liên minh Châu Âu sang 
thăm thì người được mời có thể lên cơ quan đại diện của CH Séc để nộp đơn xin 
cấp thị thực ngắn hạn (thị thực Schengen) cho phép cư trú đến 90 ngày. Đơn 
xin này do cơ quan đại diện xét duyệt. Cơ quan xét duyệt việc gia hạn cư trú bằng 
thị thực ngắn hạn là cảnh sát (Cục cảnh sát ngoại kiều).

Một trong những khả năng mời thăm 
thân là bạn gửi “Giấy mời”. Giấy mời phải 
được khai bằng mẫu đơn định sẵn và 
phải được công chứng tại cơ quan Cảnh 
sát ngoại kiều. Người được mời sang 
thăm bạn sẽ phải đệ trình tờ Giấy mời đã 
công chứng này tại cơ quan đại diện khi 
nộp đơn xin cấp thị thực ngắn hạn để 
chứng minh mục đích cư trú của mình tại 
Cộng hòa Séc. 

Các chi tiết về việc cấp thị thực ngắn hạn 
bạn có thể tìm thấy trên trang web của Bộ 
Ngoại giao Séc www.mzv.cz trong mục 
“Vstup a pobyt” (Nhập cảnh và cư trú).

NGƯỜI NHÀ

Điều kiện cư trú của người nhà tại Cộng hòa Séc

Nếu người nhà của bạn muốn ở lại với bạn tại Cộng hòa Séc lâu hơn 90 ngày, tùy 
theo hoàn cảnh họ có thể đệ đơn xin thị thực dài hạn hoặc cư trú dài hạn. Loại 
giấy phép cư trú được chọn sẽ có các yêu cầu những thủ tục cần thiết, thời gian 
xét duyệt thủ tục và cả các quyền lợi và nghĩa vụ liên quan tại Cộng hòa Séc.
 
Thị thực dài hạn được cấp cho tối đa là 1 năm, sau đó họ có thể đệ đơn xin cư trú 
dài hạn. Thời hạn cấp giấy phép cho người nhà của bạn sẽ theo loại cư trú của bạn 
(nếu bạn có cư trú dài hạn hoặc vĩnh trú), giấy phép được cấp cho tối đa là 2 năm. 

Trong thời gian cư trú tại CH Séc, người nhà của bạn chỉ có thể làm việc trên cơ sở 
thẻ lao động hoặc giấy phép lao động. Người nước ngoài có cư trú dài hạn với mục 
đích đoàn tụ gia đình được tham gia vào thị trường lao động tự do và không cần 
giấy phép lao động cũng như thẻ lao động hoặc thẻ xanh da trời. Thông tin về việc 
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cấp giấy phép lao động do Sở Lao động Cộng hòa Séc cung cấp, thông tin về thẻ 
lao động do Bộ Nội vụ CH Séc cung cấp.

Để được cư trú tại Cộng hòa Séc trong thời gian lâu hơn 90 ngày, người nhà của 
bạn có thể đệ đơn tại cơ quan đại diện của Cộng hòa Séc để xin:

Thị thực dài hạn với mục đích “gia đình”

Cơ quan đại diện của CH Séc sẽ liên hệ với người nhà của bạn để thông báo kết 
quả, cơ quan này cũng sẽ dán thị thực vào hộ chiếu. Trong vòng 3 ngày sau khi 
đến CH Séc, người nhà của bạn sẽ phải thực hiện nghĩa vụ trình báo tại cơ quan 
Cảnh sát ngoại kiều.

Cư trú dài hạn với mục đích đoàn tụ gia đình trên lãnh thổ Cộng hòa Séc

Người nhà của bạn (vợ, chồng, con cái dưới 18 tuổi, con cái đã thành niên còn lệ 
thuộc, người nước ngoài đơn chiếc trên 65 tuổi không có khả năng chăm sóc cho 
mình vì lý do sức khỏe) có thể đệ đơn xin cư trú dài hạn với mục đích đoàn tụ gia 
đình, nếu họ có ý định cư trú lâu dài với bạn tại Cộng hòa Séc. 

Điều kiện để cấp giấy phép cư trú dài hạn với mục đích đoàn tụ gia đình tại CH Séc 
là bạn có giấy phép cư trú dài hạn hoặc vĩnh trú và bạn đã cư trú trên lãnh thổ CH 
Séc ít nhất 15 tháng. Trong trường hợp đoàn tụ với vợ/chồng, cả hai vợ chồng đều 
phải trên 20 tuổi. Trường hợp ngoại lệ là các thành viên gia đình của người nước 
ngoài cư trú tại CH Séc với thẻ cư trú lao động. Nếu bạn là người có thẻ lao động 
và đã ở trên lãnh thổ Cộng hòa Séc được hơn 6 tháng, người nhà của bạn có thể 
được cấp giấy phép cư trú dài hạn với mục đích đoàn tụ gia đình. 

Nếu người nhà của bạn không có nghĩa vụ xin thị thực nhập cảnh thì sau khi đơn 
xin cấp phép cư trú dài hạn được xét duyệt, họ có thể đi sang Cộng hòa Séc. Sau 
khi đến nơi họ sẽ lên cơ quan Bộ Nội vụ để thực hiện nghĩa vụ trình báo và cung cấp 
dữ liệu sinh trắc để cấp thẻ cư trú. Họ cũng sẽ quay lại đây để nhận thẻ cư trú. 

Nếu người nhà của bạn có nghĩa vụ xin thị thực nhập cảnh thì cơ quan đại diện 
của CH Séc sẽ cấp cho họ “thị thực trên 90 ngày với mục đích đi lấy thẻ cư trú” (gọi 
là thị thực D/VR). Sau khi sang đến CH Séc thì trong vòng 3 ngày làm việc, họ sẽ 
phải lên cơ quan Bộ Nội vụ để thực hiện tất cả các nghĩa vụ của mình. Việc không 
tuân thủ thời hạn này là nguyên nhân dẫn tới việc ngừng xử lý đơn (không cấp thẻ 
cư trú). 
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Trước khi bạn bắt tay vào giải quyết việc đệ đơn đón gia đình sang đoàn tụ thì bạn 
hãy tính toán xem gia đình của bạn sẽ có đủ thu nhập cần thiết cho cư trú trên 
lãnh thổ CH Séc hay không. Bạn sẽ phải chứng minh một cách đáng tin cậy mức 
thu nhập cần thiết của gia đình theo quy định của luật pháp khi người nhà của bạn 
đệ đơn xin cấp giấy phép cư trú.

Thời hạn xét duyệt đơn xin thị thực dài hạn hoặc cư trú dài hạn được quy định 
trong Luật cư trú người nước ngoài. Thông tin chi tiết bạn có thể tìm thấy trên 
trang web Bộ Nội vụ CH Séc (www.mvcr.cz/cizinci).

TỔNG KẾT

Sau khi nhập cảnh vào Cộng hòa Séc, bạn có nghĩa vụ trong vòng  
3 ngày phải trình báo tại cơ quan Cảnh sát ngoại kiều hoặc cơ quan 
Bộ Nội vụ (trong trường hợp bạn vào Séc trên cơ sở thị thực với mục 
đích đi lấy thẻ cư trú dài hạn hoặc vĩnh trú (D/VR)). Nghĩa vụ trình báo 
không áp dụng với những người nước ngoài đã thực hiện xong nghĩa 
vụ này với chủ nhà (khách sạn, ký túc xá). Nghĩa vụ trình báo cũng 
không áp dụng với những người dưới 15 tuổi. CHÚ Ý! Trong trường 
hợp bạn vào CH Séc trên cơ sở thị thực cấp cho mục đích đi nhận thẻ 
cư trú dài hạn hoặc vĩnh trú, gọi là thị thực D/VR, thì bạn có nghĩa vụ 
trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày đi vào lãnh thổ CH Séc, phải tự 
mình đến cơ quan Bộ Nội vụ trình báo, nếu không quá trình xử lý đơn 
của bạn sẽ bị ngừng lại.

Bạn có nghĩa vụ trong suốt thời gian cư trú thực hiện đúng mục đích 
cư trú mà theo đó bạn đã được cấp thị thực dài hạn hoặc giấy phép 
cư trú dài hạn. 

Trong khi cư trú tại CH Séc, bạn có nghĩa vụ thông báo trong vòng 3 
ngày làm việc sự thay đổi họ tên, tình trạng hôn nhân, thay đổi các dữ 
liệu trong hộ chiếu và trong thẻ cư trú. 

Bạn cũng có nghĩa vụ thông báo thay đổi địa điểm cư trú (địa chỉ) tại 
CH Séc trong vòng 30 ngày. 

Tất cả các thay đổi phải được thông báo kèm với các giấy tờ chứng 
nhận sự thay đổi đó. Nếu người nước ngoài không thông báo thay đổi 
đúng thời hạn thì có thể còn bị phạt tiền. 
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Bạn hãy tuân thủ chính xác các thời hạn do luật pháp quy định. Tại 
Cộng hòa Séc trong khi làm việc với các công sở thì các thời hạn luôn 
được giữ đúng! 

Bạn có nghĩa vụ phải cho phép lấy các dữ liệu sinh trắc với mục đích 
cấp thẻ cư trú. 

Khi cảnh sát ngoại kiều kiểm tra cư trú, khi được yêu cầu bạn phải 
xuất trình hộ chiếu, thẻ cư trú và chứng từ về bảo hiểm y tế (kể cả 
chứng từ thanh toán tiền đóng bảo hiểm trong trường hợp bảo hiểm 
y tế thương mại). 
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THÔNG TIN VÀ GIÚP ĐỠ

Cấp thị thực ngắn hạn:
Bộ Ngoại giao Cộng hòa Séc: các cơ quan đại diện của Cộng hòa Séc
www.mzv.cz 

Tất cả các thủ tục về cư trú, gia hạn cư trú, thông báo thay đổi, giấy tờ đi 
kèm đơn xin:
Các chi nhánh Bộ Nội vụ Cộng hòa Séc, Cục Chính sách tị nạn và di dân  
(OAMP), phòng cư trú ngoại kiều www.mvcr.cz/cizinci – tại đây bạn sẽ tìm thấy các 
thông tin liên lạc của cơ quan Bộ Nội vụ tại các địa phương. 

Nếu có thắc mắc gì bạn cũng có thể liên hệ:
Đường dây thông tin của Bộ Nội vụ: (+420) 974 820 680

Kiểm tra cư trú, công chứng Giấy mời thăm thân, nghĩa vụ trình báo sau 
khi vào lãnh thổ Cộng hòa Séc:
Cảnh sát ngoại kiều 
www.policie.cz/clanek/informace-pro-pobyt-cizincu.aspx 

Thông tin và tư vấn miễn phí:
Các trung tâm hội nhập – www.integracnicentra.cz 
Các tổ chức phi chính phủ phi lợi nhuận (NGO) – www.cizinci.cz – mục Adresář 
organizací a institucí (Danh bạ các tổ chức)

Bạn có thể tìm thấy một số thông tin liên lạc ở cuối cuốn sổ tay này. 
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Mặt tiền của một trường tiểu học tại Praha

GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO, 
CÔNG NHẬN VĂN BẰNG
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CÁC CƠ QUAN

Giáo dục, đào tạo, danh bạ các trường, công nhận văn bằng, thông tin, thủ 
tục hành chính:
Bộ Giáo dục, thanh niên và thể dục

Kiểm tra việc tuân thủ các quy định pháp lý trong lĩnh vực giáo dục, hoạt 
động thanh tra:
Thanh tra giáo dục Séc
Các cơ quan cấp tỉnh (phòng Giáo dục của các ủy ban tỉnh)
Các cơ quan cấp xã (phòng Giáo dục của các ủy ban xã, thành phố)

HỆ THỐNG GIÁO DỤC TẠI CỘNG HÒA SÉC

Hệ thống giáo dục do Bộ Giáo dục, thanh niên và thể dục chuyên trách quản lý 
theo tinh thần Bộ luật về giáo dục và Bộ luật về các trường đại học, hai bộ luật này 
quy định rõ phương pháp học tập và thi tốt nghiệp lần lượt từng cấp độ học.

Các bậc giáo dục tại Cộng hòa Séc: tiểu học, trung học, trung học dạy nghề, 
trung học có thi tốt nghiệp, cao đẳng nghề, đại học.

Các dạng trường học tại Cộng hòa Séc: 

• Mẫu giáo (mateřská škola – MŠ)

• Tiểu học (základní škola – ZŠ)

•  Trung học (střední škola – SŠ): trung học phổ thông (gymnázium), trung học nghề 
(střední odborná škola – SOŠ), trường dạy nghề (střední odborné učiliště – SOU)

• Nhạc viện (konzervatoř)

• Cao đẳng nghề (vyšší odborná škola – VOŠ)

•  Tiểu học nghệ thuật (základní umělecká škola – ZUŠ) – giáo dục đào tạo trong 
lĩnh vực nghệ thuật trực thuộc Bộ Giáo dục, thanh niên và thể dục, nhưng đứng 
ngoài hệ thống giáo dục);
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•  Trung tâm ngoại ngữ có quyền được cấp bằng thi tiếng quốc gia (jazyková škola 
s právem státní jazykové zkoušky)

• Đại học (vysoká škola – VŠ)

Các trường học tại CH Séc được chia ra trường quốc gia, trường công lập, trường 
dân lập và trường dòng theo đơn vị quản lý. Giáo dục ngoài trường quốc gia hoặc 
trường công lập thường phải trả học phí. 

Năm học kéo dài từ tháng 9 đến tháng 6 (mẫu giáo, tiểu học, trung học). Kỳ nghỉ 
hè chính kéo dài suốt hai tháng 7 và tháng 8. Năm học của trường đại học có cái 
tên đặc biệt là “năm hàn lâm” (akademický rok), được hiệu trưởng quy định và 
thường kéo dài từ mùng 1 tháng 10 đến 30 tháng 9. 

GIÁO DỤC TRƯỚC TIỂU HỌC

Trường mẫu giáo, thường được gọi là školka, cung cấp chương trình giáo dục mầm 
non thường dành cho trẻ ở độ tuổi từ 3 đến 6 tuổi. Chương trình giáo dục mầm 
non là không bắt buộc, ngoại trừ 1 năm trước khi trẻ vào trường tiểu học. Vì vậy, 
đối với trẻ em đã đủ 5 tuổi vào cuối tháng 8 năm đó thì chương trình giáo dục 
mầm non là bắt buộc.

Các trường mẫu giáo do nhà nước, ủy ban tỉnh, ủy ban xã hoặc tư nhân lập ra có 
thể miễn phí hoặc phải trả học phí. Tất cả các trường mẫu giáo thường thu tiền ăn 
(lệ phí ăn khi trẻ học tại trường mẫu giáo).

Để vào học mẫu giáo bạn cần phải đăng ký cho trẻ. Bạn hãy lưu ý tìm hiểu về thủ 
tục đăng ký từ sớm vì những năm gần đây các trường mẫu giáo thường rất đông trẻ 
xin đăng ký vào học. Việc đăng ký đi học mẫu giáo thường tiến hành vào mùa xuân. 

Thời gian chính xác và địa điểm đăng ký do hiệu trưởng trường mẫu giáo quy định, 
thường được thông báo trước trên trang web của trường mẫu giáo và của cơ quan 
lập ra trường mẫu giáo (chẳng hạn ủy ban quận / xã).

GIÁO DỤC TIỂU HỌC – CHƯƠNG TRÌNH TIỂU HỌC BẮT 
BUỘC

Chương trình học bắt buộc kéo dài tổng cộng 10 năm (năm cuối cùng của mẫu 
giáo và 9 năm tiểu học). Đi học bắt buộc áp dụng ở cấp tiểu học với trẻ em đã đủ 
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6 tuổi, trừ phi đứa trẻ được cho phép tạm hoãn đi học (do đứa trẻ chưa đủ độ chín 
về tâm lý hoặc vì lý do sức khỏe). Nghĩa vụ đi học bắt buộc áp dụng cho công dân 
Séc và người nước ngoài được cấp phép cư trú với thời hạn dài hơn 90 ngày, kể cả 
trong trường hợp không biết tiếng Séc. 

Bậc phụ huynh có nghĩa vụ phải cho con từ 6 đến 15 tuổi (tối đa đến 17 tuổi) đi 
học để có được trình độ học vấn tiểu học bắt buộc. Nếu không, phụ huynh (hoặc 
đại diện pháp lý) vi phạm pháp luật và có thể bị xử phạt. 

Tất cả trẻ em nước ngoài đều được tiếp cận giáo dục tiểu học nếu đang cư trú trên 
lãnh thổ CH Séc. Khi xin vào học tiểu học, bạn không cần phải xuất trình giấy tờ 
chứng tỏ mình được phép cư trú tại CH Séc. 

Mỗi đứa trẻ đều được luật pháp đảm bảo quyền được đi học miễn phí tại các 
trường tiểu học và trung học công lập. Tại các trường dân lập, chương trình giáo 
dục được cung cấp trên cơ sở trả học phí. 

Các trường học thường cung cấp cho học sinh bữa trưa tại nhà ăn, có chế độ bán 
trú và các buổi học ngoại khóa, nhưng những dịch vụ này thường mất lệ phí.

Cần phải đăng ký vào các trường tiểu học theo lịch đăng ký nhập học do các 
trường quy định (thường là từ ngày mùng 1 đến 30 tháng tư). Bạn nên đi hỏi thông 
tin tại trường học cụ thể ngay sau khi sang CH Séc. Các trường tiểu học đều thông 
báo trước về lịch đăng ký nhập học trên các bảng thông báo và trang web của 
trường. 

Một số trường học tổ chức các khóa học tiếng Séc cho trẻ em nước ngoài. Các em 
cũng có thể tham gia các khóa học tiếng Séc tại một số NGO, trung tâm hội nhập 
và trường ngoại ngữ. Các NGO chuyên tập trung vào lĩnh vực giáo dục và đào tạo 
sẽ hỗ trợ bạn khi liên hệ với thầy cô giáo trong trường và trong quá trình học tập 
của con bạn. 
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Văn bằng hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học tại CH Séc thường là bảng 
điểm tốt nghiệp lớp chín của chương trình giáo dục tiểu học (một số NGO hoặc 
trung tâm hội nhập sẽ cung cấp cho bạn thông tin về các trường hợp ngoại lệ).
Mezi dlouhodobým vízem a povolením 

GIÁO DỤC TRUNG HỌC 

Sau khi kết thúc chương trình tiểu học hoặc hoàn thành chương trình học bắt 
buộc thì các em có thể tiếp tục học lên trung học (trường trung học phổ thông, 
trung học nghề, trường dạy nghề) hoặc nhạc viện. Tuy nhiên, chương trình học này 
không còn bắt buộc nữa. 

Các trường trung học trang bị cho học sinh kiến thức để tiếp tục học cao hơn hoặc 
ra đi làm. Tùy theo hình thức và ngành nghề được học, học sinh tốt nghiệp sẽ đạt 
được hoặc trình độ trung học (1-2 năm học chính khóa), hoặc trình độ học nghề 
có bằng nghề (2-3 năm học chính khóa), hoặc trình độ trung học có thi tốt nghiệp 
(4 năm học chính khóa).

Thi tốt nghiệp trung học (maturita) là tiền đề để có thể được nhận vào cao đẳng 
hoặc đại học. Hiện nay thi tốt nghiệp trung học được tổ chức thống nhất cho tất  
cả các học sinh trên toàn quốc. Có thể xem thêm thông tin tại trang web  
www.novamaturita.cz. 

Tùy theo loại hình, chương trình giáo dục trung học kết thúc bằng bảng điểm tổng 
hợp (trung học), bằng nghề (trung học có bằng nghề) hoặc bằng tốt nghiệp trung 
học (trung học có bằng thi tốt nghiệp). 

 
GIÁO DỤC CAO ĐẲNG

Dạng đào tạo này tiếp tục phát triển trình độ trung học và cung cấp những kiến 
thức phổ thông cũng như chuyên ngành, đồng thời cả thực hành chuyên ngành 
để có thể ra làm việc. Dạng chính khóa học hết 3 năm kể cả thực hành, với các 
ngành thuộc lĩnh vực y tế thời gian học là 3,5 năm.
 
Các trường cao đẳng công lập thu học phí tới 5.000 cua-ron một năm, các trường 
dân lập thu học phí theo thỏa thuận. 

Chương trình đào tạo trình độ cao đẳng kết thúc bằng kỳ thi tốt nghiệp cao đẳng 
(absolutorium). Sinh viên tốt nghiệp cao đẳng nhận được bảng điểm thi tốt nghiệp 
cao đẳng và bằng tốt nghiệp và các em có quyền sử dụng học vị “diplomovaný 
specialista” (chuyên gia có bằng cấp), học vị viết tắt sau tên là “DiS.”. 
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CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

Các trường đại học gồm dạng trường công 
lập, trường dân lập và trường quốc gia 
(trường ĐH quân đội và cảnh sát). Điều 
kiện để được nhận vào học là thi đỗ kỳ thi 
tuyển và đã tốt nghiệp trung học phổ 
thông hoặc trung học nghề (có bằng thi 
tốt nghiệp maturita). 

Người nước ngoài có thể học đại học với 
các điều kiện giống như đối với công dân 
Séc nếu chương trình học bằng tiếng Séc. 
Các trường đại học công lập và quốc gia 
đều giảng dạy bằng tiếng Séc miễn phí.

Đa số các trường đại học yêu cầu trình độ tiếng Séc ở mức B1, tức là trình độ 
tương đối cao. Một số trường đại học còn tự tổ chức kỳ thi để kiểm tra trình độ 
tiếng Séc. 

Người nước ngoài muốn học đại học công lập bằng thứ tiếng khác với tiếng Séc sẽ 
phải trả học phí. 

Tại Cộng hòa Séc, chúng ta phân biệt hệ học cử nhân (trong 3 năm) và hệ thạc sĩ 
(thường trong 2 năm, có khi 5 năm hoặc hơn nữa).

Sinh viên tốt nghiệp đại học có quyền sử dụng học vị “bakalář” (cử nhân), học vị 
viết tắt trước tên là “Bc.”; “magistr” (thạc sĩ), học vị viết tắt trước tên là “Mgr.”; hoặc 
có các học vị khác – ví dụ như “inženýr” (kỹ sư), học vị viết tắt trước tên là “Ing.”. 
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CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI VỚI MỤC ĐÍCH 
DU HỌC

Từ ngày 31 tháng 7 năm 2019, khái niệm “du học” trong Luật cư trú người 
nước ngoài đã bị thu hẹp lại. Du học là việc học tập trong các chương trình 
học có chứng chỉ trường đại học. Du học cũng là việc học tập tại trường 
trung học, trung học nghệ thuật hoặc trường cao đẳng trong khuôn khổ 
chương trình trao đổi (nếu việc đào tạo trung học này không được thực 
hiện trong khuôn khổ chương trình trao đổi thì không được cho là du học 
theo Luật cư trú ngoại kiều). Du học cũng được hiểu là việc du học theo 
diện học bổng, thực tập và dịch vụ tình nguyện Châu Âu. 

Nếu người nước ngoài có thị thực cư trú dài hạn hoặc giấy phép cư trú dài 
hạn với mục đích du học thì bạn phải là sinh viên trong suốt thời gian 
cư trú, tức là bạn phải thực hiện đúng mục đích cư trú. Điều đó có nghĩa 
là bạn phải có giấy xác nhận đang đi học để chứng tỏ được rằng bạn là 
sinh viên trong suốt thời gian được cư trú với mục đích du học. Bạn phải 
xin nhà trường cấp giấy Potvrzení o studiu (Giấy xác nhận đang đi học) 
cả cho thời gian nghỉ hè hoặc cho đến khi kết thúc chương trình học (thi 
học kỳ, thi quốc gia v.v.). 

Khi đi học người nước ngoài có thể làm việc hoặc kinh doanh, nhưng 
vẫn phải thực hiện đúng mục đích cư trú chính, tức là học tập. Bạn sẽ tìm được 
thêm các thông tin về lao động việc làm của sinh viên tại chương Lao động. 

Trong thời gian đi học bạn có thể ra khỏi Séc vào kỳ nghỉ hè. Nếu vào thời 
điểm này bạn đã đệ một đơn xin gì đó liên quan đến cư trú thì bạn phải 
thông báo với Bộ Nội vụ về việc bạn sẽ ra khỏi Séc này và đảm bảo việc 
bạn sẽ nhận được thư từ gửi cho bạn.

Nếu bạn quyết định chuyển trường thì bạn phải kết thúc chương trình 
học tại trường cũ và chương trình học tại trường mới phải được tiếp nối 
với chương trình tại trường cũ. Trường cũ sẽ thông báo với Bộ Nội vụ về 
việc bạn kết thúc chương trình học, và bạn phải thông báo thay đổi và việc 
chuyển sang chương trình học tiếp nối tại trường mới. Các thay đổi phải 
được thông báo tại cơ quan Bộ Nội vụ trong vòng 3 ngày.

Trong trường hợp bạn bị đuổi học thì theo luật, trường học có nghĩa vụ 
phải thông báo về việc này cho Bộ Nội vụ và trên cơ sở thực tế này thì thị 
thực hoặc cư trú của bạn sẽ có thể bị hủy. 
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CÔNG NHẬN VĂN BẰNG

Trong một số trường hợp người nước ngoài phải xuất trình những giấy tờ chứng 
tỏ có đủ trình độ để có thể làm những công việc theo yêu cầu. Công nhận chứng 
chỉ và văn bằng của nước ngoài cũng quan trọng khi người đó muốn tiếp tục đi 
học tại Cộng hòa Séc. Để chứng từ về trình độ học vấn (các loại bằng tốt nghiệp 
và các bảng điểm) được chấp nhận là tương đương và có cùng giá trị như bằng của 
Cộng hòa Séc thì cần phải xin công nhận những chứng từ này và xin một văn bản 
đi kèm để chứng tỏ cho việc công nhận đó.  

Chứng nhận văn bằng (nostrifikace) được hiểu là sự công nhận trình độ học vấn 
đạt được ở nước ngoài (tiểu học, trung học, cao đẳng hay đại học) tương đương 
với trình độ của Cộng hòa Séc. 

Các loại bằng của các trường tiểu học, trung học và cao đẳng học nghề được 
chứng nhận tại các phòng giáo dục của các ủy ban tỉnh. Để xin chứng nhận 
văn bằng cần phải nộp bản gốc văn bằng nước ngoài hoặc bản chụp công chứng 
và chứng từ về chương trình học và số tiết học ở nước ngoài. Đôi khi cũng cần phải 
có chứng nhận rằng trường học được nhà nước công nhận, nếu không thấy rõ 
được điều đó từ văn bằng. Đơn được điền tại các ủy ban tỉnh. Các chứng từ, nếu 
hiệp định quốc tế (Công ước quốc tế về hỗ trợ pháp lý, công ước La Hay) không 
quy định khác, phải được công chứng và được phiên dịch quốc gia dịch sang tiếng 
Séc. Văn bằng chỉ được chứng nhận nếu đào tạo ở nước ngoài có phạm vi và nội 
dung tương tự như đào tạo tại Cộng hòa Séc. Nếu phạm vi và nội dung đào tạo 
không hoàn toàn tương ứng thì việc chứng nhận sẽ bị từ chối. Nếu đào tạo ở nước 
ngoài khác với đào tạo tại Séc chỉ một phần hoặc bạn không xuất trình đầy đủ giấy 
tờ thì bạn sẽ phải dự một kỳ thi chứng nhận. Sau kỳ thi này bạn sẽ được cấp biên 
bản, nếu thi đỗ thì biên bản sẽ phải được nộp cho ủy ban tỉnh và trên cơ sở đó 
bạn sẽ được cấp chứng nhận văn bằng. 

Bạn phải nộp lệ phí cho đơn xin công nhận văn bằng tiểu học, trung học hoặc cao 
đẳng. Lệ phí được nộp cho ủy ban tỉnh. 

Trong trường hợp công nhận văn bằng tốt nghiệp đại học được cấp ở nước 
ngoài thì cần phải tìm đến chính trường đại học công lập có dạy các chương 
trình học nội dung và phạm vi tương đương hoặc lên Bộ Giáo dục, thanh niên và 
thể dục, nếu học vấn có được tại các nước có ký với Cộng hòa Séc hiệp định về 
công nhận lẫn nhau các văn bằng.

Bạn phải nộp lệ phí cho đơn xin công nhận văn bằng đại học. Lệ phí được nộp cho 
trường đại học mà bạn xin công nhận văn bằng tại đấy.
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Với việc công chứng văn bản (legalizace) bạn cũng có thể gặp khái niệm công 
chứng lãnh sự (apostila) hoặc hợp pháp hóa (superlegalizace). Mục đích của việc 
công chứng lãnh sự cũng như hợp pháp hóa là chứng tỏ một cách đáng tin cậy 
rằng văn bản đã được cấp hoặc thẩm tra bởi một cơ quan tư pháp hoặc hành 
chính của nhà nước hoặc được ký tên tại các cơ quan này. Như vậy đây là việc 
chứng nhận tính xác thực của con dấu và chữ ký trên văn bản chứ không phải là 
chứng nhận cho nội dung của văn bản. Việc công chứng các văn bản là sự khẳng 
định tính xác thực để loại trừ các văn bản làm giả. 

Bạn có thể xem thêm thông tin về công chứng văn bản trên trang web của Bộ 
Ngoại giao: www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/overovani_listin/index.html. 

Về việc công nhận văn bằng bạn có thể xem thêm thông tin trên trang web của 
Bộ giáo dục, thanh niên và thể dục: www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/
uznavani-vzdelani.

BẮT NẠT Ở TRƯỜNG

Bắt nạt là một trong những hiện tượng tiêu cực nghiêm trọng nhất trong trường 
học hiện nay, mặc dù biểu hiện các vấn đề bắt nạt không chỉ xuất hiện riêng trong 
trường học và không chỉ bao gồm lứa tuổi học sinh. Nguy cơ bắt nạt tiềm ẩn trong 
tất cả các hệ thống được thể chế hóa và các tập thể lớn.

Bắt nạt chúng ta định nghĩa là bất kỳ hành vi nào nhằm mục đích liên tục đe dọa 
hoặc uy hiếp người khác, hoặc một nhóm người, hoặc gây tổn thương cho họ. Bắt 
nạt bao gồm việc tấn công bằng hành động dưới hình thức đánh đập, làm hỏng 
đồ đạc của người khác và cả việc tấn công bằng lời nói dưới hình thức hăm dọa, xỉ 
nhục, nói xấu, đe dọa hoặc làm nhục. Đa số các trường hợp bắt nạt trẻ em diễn 
ra tại trường học, trên đường đến trường hoặc lúc đi về, hoặc ở khu vực quanh 
nhà. Sự nguy hiểm của bắt nạt chủ yếu nằm ở mức độ nghiêm trọng, sự ảnh 
hưởng lâu dài và những hậu quả liên quan đến việc bắt nạt trong lĩnh vực sức khỏe 
tinh thần và thể chất.

Có rất nhiều hình thức bắt nạt và cách thức thực hiện nó. Thường thường kẻ hung 
dữ có lợi thế về thể chất, về số lượng hoặc có quyền lực hơn nạn nhân. Tất cả mọi 
người trong cuộc đều lãnh hậu quả từ việc bắt nạt vào đời, nhưng tất nhiên người 
bị ảnh hưởng lớn nhất vẫn là nạn nhân.

Nếu bạn nghi ngờ rằng con bạn đang bị bắt nạt, đừng ngần ngại và hãy giải quyết 
vấn đề này. Bạn hãy tìm hiểu càng nhiều thông tin càng tốt về việc con bạn bị tấn 

https://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/uznavani-vzdelani
https://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/uznavani-vzdelani
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công. Bạn hãy liên hệ với hiệu trưởng trường hoặc với thầy cô chủ nhiệm lớp và 
yêu cầu hẹn gặp trực tiếp bằng được. Các trung tâm hội nhập hoặc NGO có thể 
giúp bạn sắp xếp liên lạc và trao đổi với nhà trường, mọi thông tin liên hệ bạn sẽ 
tìm thấy trong phần cuối cuốn sổ tay này.

KỲ THI TIẾNG SÉC DÀNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI VÀ 
CÁC KHÓA HỌC TIẾNG SÉC

Kiến thức tiếng Séc được xác minh bằng kỳ thi tiếng, cần thiết cho việc xin vĩnh trú 
tại CH Séc (trình độ A1/A2), khi xin quốc tịch Cộng hòa Séc (trình độ B1). Các NGO, 
các trung tâm hội nhập hay các trường ngoại ngữ đều có thể giúp bạn luyện thi 
tiếng. Bạn có thể làm thử các bài thi trước khi đi thi thật, có những cuốn sổ tay 
dành riêng cho người chuẩn bị đi thi tiếng Séc. 

Bạn có thể xem thêm thông tin trên trang web: www.cestina-pro-cizince.cz.

Tại Cộng hòa Séc, bạn có thể tìm được nhiều khóa học tiếng Séc, chúng sẽ giúp 
bạn hòa nhập tốt hơn tại đất nước mới. Bạn có thể tham gia các khóa học mất phí 
tại các trung tâm ngoại ngữ hoặc trong phạm vi chuẩn bị học đại học thì ngay tại 
các trường đại học đó. Hoặc bạn có thể tìm đến các NGO và trung tâm hội nhập 
để hỏi về các khóa học tiếng Séc miễn phí hoặc chỉ mất một khoản phí nhỏ. 
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THÔNG TIN VÀ GIÚP ĐỠ

Giáo dục, đào tạo, danh bạ các trường, công nhận văn bằng, thông tin, thủ 
tục hành chính:
Bộ Giáo dục, thanh niên và thể dục
www.msmt.cz 

Công nhận văn bằng:
Các phòng giáo dục của các ủy ban tỉnh
Các trường đại học công lập

Bộ Giáo dục, thanh niên và thể dục (MŠMT)
Vụ đại học (Odbor vysokých škol) hoặc Vụ hệ thống đào tạo (Odbor vzdělávací 
soustavy)
Địa chỉ: Karmelitská 7, 118 12 Praha 1
www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/uznavani-vzdelani 

Các tổ chức phi lợi nhuận phi chính phủ và các trung tâm hội nhập trong 
phạm vi tư vấn xã hội

Tổ chức phi chính phủ phi lợi nhuận META
Các khóa tiếng Séc, tư vấn đào tạo, liên lạc với các thầy cô giáo, giúp đỡ xin học 
cho con, công nhận văn bằng v.v...
www.meta-ops.cz

Tiếng Séc dành cho người nước ngoài:
www.cestina-pro-cizince.cz 

Vybrané kontakty naleznete na konci brožury. 
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Tượng đài Franz Kafka xoay của nghệ sĩ 
David Černý, Praha

LAO ĐỘNG
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CÁC CƠ QUAN

Lao động tại CH Séc, thông tin, công ty môi giới lao động, chỗ làm cần 
tuyển người (cả cho người nước ngoài) 
Bộ Lao động và xã hội

Cấp thẻ lao động 
Cơ quan Bộ Nội vụ Cộng hòa Séc, Cục Chính sách tị nạn và di dân (OAMP), 
Phòng cư trú ngoại kiều 

Cấp giấy phép lao động và các ý kiến mang tính ràng buộc 
Sở Lao động Cộng hòa Séc

Phản ánh đề nghị kiểm tra điều kiện làm việc và an toàn lao động tại chỗ 
người sử dụng lao động
Thanh tra lao động

THAM GIA VÀO THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG

Để tìm được việc làm trên thị trường lao động trên lãnh thổ Cộng hòa Séc cần phải 
có giấy phép cư trú có giá trị và cần biết mình có thể tự do tham gia vào thị trường 
lao động hay mình cần giấy phép lao động.     
      
Tự do tham gia vào thị trường lao động phụ thuộc vào giấy phép cư trú, tính chất 
công việc hoặc những điều kiện khác.

 Những đối tượng được tự do tham gia vào thị trường lao động ví dụ như:

• công dân EU và các thành viên gia đình của họ,
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• người nước ngoài có vĩnh trú,

• người nước ngoài được bảo vệ quốc tế (tị nạn hoặc bảo vệ bổ sung),

•  người nước ngoài có giấy phép cư trú dài hạn với mục đích đoàn tụ gia đình với 
người nước ngoài có vĩnh trú hoặc cư trú dài hạn trên lãnh thổ CH Séc, hoặc 
người được tị nạn,

•  người nước ngoài đang chuẩn bị cho ngành nghề tương lai (học sinh trường trung 
học, trung học nghệ thuật, cao đẳng học nghề và trung tâm ngoại ngữ có quyền 
cấp chứng chỉ bằng thi quốc gia và sinh viên học chương trình đào tạo đại học 
hệ chính quy),

•  người nước ngoài đã tốt nghiệp trung học, trung học nghệ thuật hoặc cao đẳng 
theo Luật giáo dục hoặc tốt nghiệp đại học theo Luật đại học.

Đối với những người nước ngoài này khi muốn làm việc thì họ không cần phải có 
giấy phép lao động, thẻ lao động hoặc thẻ xanh da trời. Người sử dụng lao động 
chỉ có trách nhiệm thông báo là đã nhận họ vào làm việc cho Sở Lao động Cộng 
hòa Séc trực thuộc muộn nhất vào ngày đầu đi làm.

Như vậy nếu người sử dụng lao động muốn nhận người nước ngoài vào làm việc, 
mà người này không được tự do tham gia vào thị trường lao động, thì bên cạnh 
hợp đồng lao động hoặc thỏa thuận việc làm đã ký, người nước ngoài phải xin 
được giấy phép lao động, thẻ lao động, thẻ xanh da trời hoặc giấy phép khác.

THẺ LAO ĐỘNG VÀ THẺ XANH DA TRỜI

Thẻ lao động là một thể loại giấy phép cư trú dài hạn đặc biệt với mục đích 
lao động. Thường thì đó là giấy phép cư trú dài hạn với thời hạn dài nhất 
là 2 năm và giấy phép làm việc tại một vị trí công việc cụ thể (tức là 2 
trong 1).

Điều kiện để được cấp thẻ lao động ngoài ra còn có:

•  Người sử dụng lao động đăng công bố có chỗ làm trống dành cả cho người nước 
ngoài – người có thẻ lao động.

•  Vị trí công việc không được công dân CH Séc hoặc EU hoặc người nước ngoài 
được tự do tham gia vào thị trường lao động nhận làm.
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•  Người nước ngoài chứng minh mình đáp ứng đủ yêu cầu chuyên môn cho vị trí 
công tác đó, tức là người đó có chứng chỉ chuyên môn để làm công việc đó.

• Lương tháng trước thuế phải đạt ít nhất là mức lương tháng tối thiểu cơ bản.

•  Số giờ làm việc trong tuần được nêu trong hợp đồng hoặc thỏa thuận lao động 
phải được quy định ít nhất là 15 tiếng.

Thẻ xanh da trời là dạng giấy phép cư trú dành cho người nước ngoài sẽ làm 
việc ở vị trí đòi hỏi trình độ chuyên môn cao. Người nước ngoài phải trình hợp 
đồng lao động cho thời gian ít nhất 1 năm, mức lương tháng hoặc năm trước thuế 
tương đương với ít nhất 1,5 lần mức lương năm trước thuế trung bình tại CH Séc.

Nếu người có thẻ lao động có ý định thay đổi vị trí công tác, được nhận làm cho 
một vị trí công việc khác nữa hoặc chuyển người sử dụng lao động, thì phải thông 
báo cho Bộ Nội vụ CH Séc (Cục Chính sách tị nạn và di dân) ít nhất 30 ngày trước 
khi thay đổi công tác. Người đó cần phải thông báo bằng tờ khai tương ứng. Thư 
thông báo người nước ngoài đáp ứng hoặc không đáp ứng yêu cầu thay đổi người 
sử dụng lao động được gửi cho người nước ngoài và người sử dụng lao động tương 
lai. Trước khi có sự đồng ý của BNV CH Séc thì người nước ngoài không được làm 
tại vị trí công việc mới hoặc cho người sử dụng lao động mới. 

Bạn không thể thay đổi người sử dụng lao động, vị trí công tác hoặc thông báo có 
thêm công việc nữa, nếu bạn đang cư trú tại Séc với thẻ lao động đầu tiên của 
mình và từ khi bạn bắt đầu làm việc chưa trôi qua 6 tháng. 

Thời hạn 6 tháng không được áp dụng cho trường hợp chấm dứt quan hệ lao động 
bằng quyết định cho thôi việc từ phía người sử dụng lao động hay bằng thỏa thuận 
chấm dứt quan hệ lao động có nêu lý do trong đó. Người nước ngoài có nghĩa vụ 
phải chứng minh việc chấm dứt quan hệ lao động vì những lý do đó khi thông báo 
thay đổi. 

Nếu thẻ lao động được cấp cho người sử dụng lao động là công ty môi giới việc 
làm có trong danh sách chính thức các công ty môi giới có thẩm quyền trên Cổng 
thông tin điện tử của Bộ Lao động và xã hội, thì việc thay đổi người sử dụng lao 
động, vị trí công tác hoặc công việc tại vị trí công tác nữa hoặc cho người sử dụng 
lao động nữa không được phép, nếu người sử dụng lao động tương lai lại là công 
ty môi giới việc làm.

Nếu người nước ngoài không thay đổi vị trí công việc cũng như người sử dụng lao 
động và muốn gia hạn thẻ lao động thì phải xin Bộ Nội vụ CH Séc gia hạn thẻ với 
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thời hạn sớm nhất là 120 ngày trước ngày hết hạn và muộn nhất là vào ngày thẻ 
hết hạn. Trong trường hợp này Sở Lao động CH Séc sẽ cho ý kiến mang tính ràng 
buộc, xem có thể tiếp tục cho người nước ngoài làm việc hay không trên cơ sở xem 
xét tình hình trên thị trường lao động.

GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG VÀ NHỮNG TRƯỜNG HỢP THẺ LAO 
ĐỘNG ĐẶC BIỆT

Trong trường hợp khi mục đích cư trú của người nước ngoài là lao động và người 
nước ngoài đồng thời:

a) được tự do tham gia vào thị trường lao động 

b) hoặc có giấy phép lao động
thì thẻ lao động sẽ được coi như giấy phép cư trú dài hạn (thẻ lao động đơn).

Giấy phép lao động được Sở Lao động CH Séc cấp và tương tự như thẻ lao động 
bình thường cho phép người giữ thẻ được làm việc nếu người đó không được tự 
do vào thị trường lao động. Thẻ được cấp rất giới hạn cho các trường hợp, ví dụ 
như người nước ngoài: 

• được người sử dụng lao động nước ngoài cử sang làm việc tại CH Séc,

•  là thành viên hoặc cơ quan pháp định của một công ty thương mại hoặc hợp tác 
xã và thực hiện các nhiệm vụ xuất phát từ lĩnh vực hoạt động kinh doanh của 
pháp nhân này (nói chung là người nước ngoài với giấy phép cư trú dài hạn với 
mục đích kinh doanh),

• là người tập sự trong quan hệ lao động v.v…

Giấy phép lao động có thể được gia hạn tùy theo tình hình trên thị trường lao động 
và được gia hạn nhiều lần, nhưng mỗi lần với thời hạn tối đa là 2 năm. Đơn xin gia 
hạn được nộp tại Sở Lao động, sớm nhất là 3 tháng và muộn nhất là 30 ngày trước 
khi giấy phép hiện thời hết hạn. Điều kiện để gia hạn giấy phép lao động là vẫn 
làm tại vị trí công việc cũ, cho người sử dụng lao động cũ, tại địa điểm lao động cũ.

Nếu người ngước ngoài có thẻ lao động đặc biệt mà chỉ có giá trị như giấy phép 
cư trú dài hạn và muốn đổi người sử dụng lao động hoặc vị trí công tác thì phải 
thông báo việc thay đổi này cho Bộ Nội vụ (Cục Chính sách tị nạn và di dân) trong 
vòng 3 ngày làm việc.
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HỦY THẺ LAO ĐỘNG 

Nếu người có thẻ lao động làm việc trên cơ sở hợp đồng lao động bị mất việc làm 
(có nghĩa là chấm dứt quan hệ lao động trên mặt pháp lý) thì người này có thời 
hạn bảo vệ là 60 ngày để tìm người sử dụng lao động mới và không phân 
biệt lý do kết thúc quan hệ lao động là gì. 

Nếu bạn không tìm được việc làm mới và thông báo thay đổi người sử 
dụng lao động muộn nhất trong thời hạn bảo vệ 60 ngày thì sau khi hết 
hạn đó, thẻ lao động sẽ tự động hết hạn theo luật pháp. Trong trường hợp 
này thường là bạn sẽ phải về nước và tự trả mọi chi phí.

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NHẬN NGƯỜI NƯỚC NGOÀI 
LÀM VIỆC

Người sử dụng lao động có thể nhận người nước ngoài làm việc chỉ khi đã ký kết 
hợp đồng lao động hoặc một loại thỏa thuận lao động nào đó (thỏa thuận lao 
động, thỏa thuận công việc) và người nước ngoài hoặc đã có thẻ lao động, thẻ 
xanh da trời, thẻ nhân viên chuyển công tác nội bộ hoặc có thị thực dài hạn hoặc 
giấy phép cư trú dài hạn hoặc vĩnh trú và giấy phép lao động do Sở Lao động CH 
Séc cấp, hoặc được tự do tham gia vào thị trường lao động.

LAO ĐỘNG BẤT HỢP PHÁP

Thanh tra lao động, hải quan và cảnh sát ngoại kiều kiểm tra điều kiện lao động 
của người nước ngoài – các giấy tờ cho phép lao động và giấy tờ cư trú hợp pháp. 
Nếu làm việc mà không có thẻ lao động hoặc giấy phép lao động thì người sử dụng 
lao động sẽ bị phạt nặng và làm việc như vậy có thể là một trong những lý do 
người nước ngoài bị hủy giấy phép cư trú và bị trục xuất hành chính. Việc bạn đã 
làm việc trái phép cũng có thể là lý do bạn sẽ bị từ chối khi gia hạn thẻ lao động.

Nếu bạn làm việc tại CH Séc trái phép (không có giấy phép, hoặc không ký hợp 
đồng hay các thỏa thuận lao động) thì bạn sẽ rất khó khăn khi đòi quyền lợi của 
mình. Một hiện tượng phổ biến cũng có thể là không được người sử dụng lao động 
trả mức lương đã được thỏa thuận hoặc hoàn toàn không được trả lương. Trong 
trường hợp như vậy bạn rất yếu thế và gặp nhiều nguy cơ liên quan tới làm việc 
trái phép, kể cả khả năng bị trục xuất khỏi CH Séc. 
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TUYỂN LAO ĐỘNG

Cộng hòa Séc bảo vệ thị trường lao động của mình. Công dân CH Séc, công dân 
của các quốc gia EU và thành viên gia đình họ được ưu tiên tại thị trường lao động. 
Những công dân các nước thứ ba (ngoài EU) không được tự do tham gia vào thị 
trường lao động tại CH Séc chỉ có thể được nhận vào làm việc cho những vị trí có 
trong danh bạ do Sở Lao động CH Séc quản lý. 

Sở Lao động môi giới việc làm thông qua các chi nhánh cấp tỉnh của mình. Danh 
sách các vị trí công việc đang tuyển dành cho người nước ngoài có thể tìm tại cổng 
điện tử của Bộ Lao động và xã hội, trong mục Zahraniční zaměstnanost (Việc làm 
cho người nước ngoài): 

Thẻ xanh da trời: www.mpsv.cz/web/cz/hledani-volnych-mist-1

Thẻ lao động: www.mpsv.cz/web/cz/hledani-volnych-mist 

Ngoài Sở Lao động ra thì việc làm cũng có thể được môi giới qua các công ty môi 
giới việc làm tư nhân. Lệ phí môi giới cho các công ty tư nhân này phải do người 
sử dụng lao động trả chứ không phải do người lao động trả. Các hãng môi giới có 
thể lách luật bằng cách đặt ra những lệ phí khác nhau (dịch thuật, công chứng văn 
bản, tư vấn v.v...). Bạn hãy suy nghĩ kỹ xem những việc gì bạn có thể tự làm được 
và những việc gì cần phải nhờ đến hãng môi giới. Danh sách chính thức các hãng 
môi giới có thẩm quyền được đăng tải tại cổng điện tử của Bộ Lao động và xã hội 
(www.uradprace.cz/web/cz/agentury-prace). Công ty môi giới lao động có 
thể môi giới việc làm theo dạng phân công nhân viên đi làm tạm thời cho người sử 
dụng lao động khác nếu đó là người nước ngoài đã được cấp thẻ lao động, thẻ 
xanh da trời hoặc giấy phép lao động nhưng chỉ trong phạm vi hạn chế.

QUAN HỆ LAO ĐỘNG VÀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Quan hệ lao động là quan hệ pháp lý giữa người lao động và người sử dụng lao 
động. Quan hệ này được thiết lập bằng việc ký kết hợp đồng lao động, bắt đầu 
tồn tại từ ngày có hiệu lực (tức là ngày đầu tiên người lao động đi làm) và chỉ có 
thể bị hủy trong một số điều kiện nhất định do luật pháp quy định, thường là khi 
hết hạn hợp đồng hoặc bằng thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người 
lao động.

Bao giờ bạn cũng cần phải yêu cầu người sử dụng lao động đưa cho bạn một bản 
hợp đồng lao động đã được ký kết. Bạn hãy chỉ ký những hợp đồng bạn hiểu. Hợp 
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đồng lao động cần phải có tất cả những mục quan trọng do luật pháp quy định: 
thể loại công việc, nơi làm việc và ngày vào làm việc. Ngoài những mục kể 
trên thì hợp đồng lao động cũng cần phải có cả những dữ liệu khác được hai bên 
ký kết thỏa thuận quan tâm, chẳng hạn tên tuổi của người lao động và người sử 
dụng lao động, thông tin về giờ làm việc, thời hạn của hợp đồng (có thời hạn hay 
vô thời hạn), dữ liệu về mức lương, hạn trả lương, hình thức thanh toán làm thêm 
giờ, nghỉ phép, thời gian thử việc, các chuyến công tác v.v...  

Hợp đồng lao động bao giờ cũng phải ký bằng dạng văn bản, kể cả khi đó là thỏa 
thuận công việc hay thỏa thuận lao động. Thông báo nghỉ việc hoặc sa thải hay 
thỏa thuận kết thúc quan hệ lao động cũng phải bằng dạng văn bản.

HỢP ĐỒNG LAO ĐỒNG CÓ THỜI HẠN / VÔ THỜI HẠN 

Quan hệ lao động có thể được ký kết vô thời hạn (trong hợp đồng không ghi ngày 
kết thúc quan hệ lao động) hoặc có thời hạn (trong hợp đồng có ghi ngày kết thúc 
quan hệ lao động). 

Thường thời gian thử việc là  
3 tháng (trong trường hợp vị trí 
nhân viên lãnh đạo có thể tới  
6 tháng). Nhưng thời gian thử việc 
không bắt buộc phải có trong hợp 
đồng lao động. Trong thời gian thử 
việc này cả người lao động và người 
sử dụng lao động đều có thể hủy 
hợp đồng mà không cần đưa ra lý 
do gì. Trong trường hợp kết thúc 
quan hệ lao động thì chúng tôi xin 
lưu ý về thời hạn bảo vệ 60 ngày để 
tìm việc làm mới và thông báo thay đổi người sử dụng lao động tại cơ quan Bộ Nội 
vụ, nếu không người nước ngoài có thể sẽ bị hủy thẻ lao động và như vậy có nguy 
cơ cao là sẽ bị chấm dứt cư trú tại Cộng hòa Séc.

Người lao động có quyền được nghỉ phép (20 ngày một năm) và trong một số 
trường hợp còn có quyền được nhận trợ cấp thôi việc (thường là khi nhận được 
thông báo sa thải từ phía người sử dụng lao động). 
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Hợp đồng lao động có thể được thay đổi hoặc kéo dài bằng hợp đồng bổ sung. 
Thay đổi phải được cả hai bên ký kết, tức là cả người lao động và người sử dụng 
lao động đồng ý. Hợp đồng bổ sung phải được ký kết bằng văn bản. 

Quan hệ lao động được kết thúc bằng thỏa thuận thôi việc, thông báo nghỉ 
việc / sa thải (thời hạn thông báo nghỉ việc thường ít nhất là 2 tháng), hủy quan 
hệ lao động trong thời hạn thử việc (không cần đưa ra lý do cả từ phía người 
lao động cũng như người sử dụng lao động), hết hạn hợp đồng, hủy ngay lập 
tức (chỉ trong những trường hợp do luật pháp quy định), hết hạn cư trú hoặc bị 
hủy cư trú.

Hợp đồng lao động cũng có thể ký kết cho công việc bán thời gian. Bất cứ ai cũng 
có thể cùng một lúc làm công việc chính và công việc phụ cho hai hoặc nhiều  
người sử dụng lao động. Người nước ngoài phải có giấy phép lao động cho mỗi 
một quan hệ lao động (không kể những người có thẻ lao động hoặc người nước 
ngoài được tự do tham gia vào thị trường lao động).

THỎA THUẬN THỰC HIỆN NGOÀI QUAN HỆ LAO ĐỘNG

Những thỏa thuận thực hiện ngoài quan hệ lao động thường được dùng cho 
những công việc ngắn hạn chẳng hạn cho một tuần, công việc linh hoạt về thời 
gian, chẳng hạn chỉ một ngày, để hoàn thành một sản phẩm nào đó trong một thời 
gian ngắn hoặc cho nhu cầu phân công người lao động trong một thời gian ngắn. 
Nói chung ở đây cũng áp dụng những nguyên tắc giống (hoặc tương tự) như với 
quan hệ lao động, nhưng trong một số điểm thì quyền và nghĩa vụ được quy định 
đặc biệt (chẳng hạn phạm vi công việc, nghỉ phép, nghỉ ốm, trả bảo hiểm y tế và 
bảo hiểm xã hội v.v…).

Trong Bộ luật lao động có quy định hai dạng thỏa thuận thực hiện ngoài quan hệ 
lao động:

Thỏa thuận công việc (Dohoda o provedení práce – DPP) – bị hạn chế thời gian 
làm việc (hiện nay tối đa 300 tiếng một năm) cho một người sử dụng lao động. Vì 
quy định này nên không áp dụng lâu dài cho một người sử dụng lao động được, 
nhưng rất phù hợp cho những người đi làm thêm, trong một tháng làm việc cho 
nhiều người sử dụng lao động. Với thu nhập trên 10.000 cua-ron một tháng thì 
ngoài thuế thu nhập người sử dụng lao động sẽ phải trả cả bảo hiểm y tế và bảo 
hiểm xã hội như trong trường hợp ký hợp đồng lao động. Khác với quan hệ lao 
động trên cơ sở hợp đồng lao động, thời hạn thông báo nghỉ việc là 15 ngày.
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Thỏa thuận lao động (Dohoda o pracovní činnosti – DPČ) – bị hạn chế thời gian 
làm việc xuống một nửa (tối đa 20 tiếng một tuần). Người sử dụng lao động phải 
trả bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội cũng giống như quan hệ lao động bình 
thường nếu lương thỏa thuận vượt quá 2.500 cua-ron. Thỏa thuận này phải ký kết 
bằng văn bản và có thể ký có thời hạn hoặc không thời hạn. Người lao động không 
có quyền đòi hỏi thời gian nghỉ phép và trợ cấp thôi việc khi bị sa thải, nhưng được 
quyền hưởng trợ cấp ốm đau. Khác với quan hệ lao động trên cơ sở hợp đồng lao 
động, thời hạn thông báo nghỉ việc là 15 ngày.  

LƯƠNG BỔNG

Khi lao động theo thời gian làm việc do luật pháp quy định 40 tiếng một tuần thì 
bạn có quyền được hưởng mức lương trước thuế tối thiểu do chính phủ quy 
định. Bạn có thể tìm mức lương tối thiểu trên trang web của Bộ Lao động và xã 
hội. Trong năm 2020, mức lương tối thiểu được quy định là 14.600 cua-ron một 
tháng hoặc 87,30 cua-ron một tiếng. 

Khi ký kết hợp đồng lao động (hoặc thỏa thuận lao động DPČ/DPP) bạn có thể gặp 
hai khái niệm: lương thô và lương ròng (hrubá – čistá mzda). Lương thô là mức 
lương trước khi trừ đi tất cả những khoản khấu trừ (tạm ứng thuế thu nhập, bảo 
hiểm xã hội và y tế). Lương ròng (đôi khi có thể gặp các từ lương sạch, lương 
thuần, lương thực lĩnh) được tính bằng cách lấy lương thô trừ đi các khoản khấu 
trừ theo luật pháp quy định, tức là tạm ứng thuế thu nhập ở mức 15% của lương, 
lệ phí bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, con số kết quả cuối cùng là thu nhập của 
người lao động và thường được người sử dụng lao động chuyển khoản cho người 
lao động. Trong hợp đồng lao động, người sử dụng lao động thường ghi mức lương 
thô chứ không ghi mức lương ròng. Tương tự như vậy, trong những quảng cáo việc 
làm cũng thường ghi mức lương thô. 

Tất cả những số liệu về lương thô và lương ròng và các khoản khấu trừ theo luật 
pháp quy định đều phải được in ra đầy đủ và dễ hiểu trên tờ phiếu trả lương 
(výplatní páska). 

BẢO HIỂM Y TẾ VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI 

Người lao động được người sử dụng lao động đăng ký nộp bảo hiểm y tế và bảo 
hiểm xã hội (tức là người sử dụng lao động phải nộp những khoản tiền này thông 
qua việc khấu trừ từ tiền lương). 
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Lệ phí bảo hiểm y tế được khấu trừ ở mức 13,5% từ tiền lương thô. Trong đó 4,5% 
do người lao động phải trả và 9% do người sử dụng lao động phải trả.

Lệ phí bảo hiểm xã hội được khấu trừ ở mức 31,5% từ tiền lương thô. Trong đó 
6,5% do người lao động phải trả và 24,8% do người sử dụng lao động phải trả.

Bạn nên kiểm tra tại hãng bảo hiểm y tế xem người sử dụng lao động có thực sự 
nộp lệ phí bảo hiểm y tế cho bạn hay không. Đó là nghĩa vụ của người sử dụng lao 
động. Nghĩa vụ của bạn là phải luôn mang thẻ bảo hiểm y tế theo người. 
 

NGHỈ ỐM

Trong trường hợp bạn không thể đi làm vì ốm thì bạn có thể ở nhà nghỉ ốm 
(pracovní neschopnost). Trong trường hợp này bạn có nghĩa vụ đưa cho người sử 
dụng lao động giấy chứng nhận của bác sĩ về đợt nghỉ ốm này và khoảng thời gian 
nghỉ ốm. Khi nghỉ ốm bạn không được lĩnh lương, nhưng được lương bồi thường 
từ bảo hiểm ốm đau. 

Người sử dụng lao động cũng phải cho phép nhân viên nữ được nghỉ thai sản (và 
sau đó là nghỉ đẻ). Thời gian nghỉ thai sản có thể bắt đầu từ 6-8 tuần trước ngày 
dự sinh. Tổng thời gian nghỉ thai sản là 28 tuần (trong trường hợp sinh một con) 
hoặc 37 tuần (trong trường hợp sinh đôi hoặc nhiều hơn). Cả trong trường hợp 
này bạn cũng không được lĩnh lương, nhưng được nhận lương bồi thường từ bảo 
hiểm ốm đau. Điều kiện là bạn phải tham gia đóng bảo hiểm ốm đau ít nhất 270 
ngày trong vòng 2 năm cuối cùng trước khi nghỉ thai sản và tại thời điểm bắt đầu 
nhận trợ cấp thì bảo hiểm vẫn tồn tại. 

Luật pháp cũng cho phép bố mẹ được nghỉ làm để ở nhà chăm sóc cho con bị ốm.

SINH VIÊN VÀ VIỆC LÀM

Học sinh tại các trường trung học, trường nghệ thuật, sinh viên trường cao đẳng 
nghề hệ chính quy hoặc học chương trình đào tạo hệ chính quy được phê chuẩn 
tại trường đại học tại CH Séc không cần có thẻ lao động cũng như giấy phép lao 
động để có thể đi làm, và không cần xem xét tới mục đích cư trú hoặc thị thực dài 
hạn của họ. Học sinh, sinh viên được tự do tham gia vào thị trường lao động. 

Học sinh, sinh viên tốt nghiệp tại CH Séc, tức là có bằng trung học hoặc cao đẳng 
chuyên nghiệp hoặc trình độ cao đẳng nghệ thuật theo Bộ luật giáo dục hoặc trình 
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độ đại học theo Bộ luật đại học cũng được tự do tham gia vào thị trường lao động 
mà không cần có thẻ lao động hoặc giấy phép lao động để có thể đi làm. Sau khi 
tốt nghiệp vẫn muốn tiếp tục ở lại CH Séc, thì học sinh, sinh viên tốt nghiệp phải 
đệ đơn xin giấy phép cư trú với mục đích khác.  

Học sinh, sinh viên được tự do tham gia vào thị trường lao động có thể đi làm thêm 
cho nhiều người sử dụng lao động trên cơ sở những loại hợp đồng hay thỏa thuận 
nói trên (ví dụ đồng thời có vài thỏa thuận công việc DPP v.v.).

Học sinh, sinh viên đi làm cũng phải khai thuế như những đối tượng nộp thuế khác 
nếu có các công việc đồng thời bị trừ khoản tạm ứng thuế (tạm ứng thuế thu nhập 
15%) hoặc trong năm có tổng thu nhập bị đánh thuế (tổng các thu nhập cao hơn 
30 nghìn cua-ron trong một năm). Học sinh, sinh viên đến 26 tuổi có thể được 
người sử dụng lao động tính cả khoản giảm trừ thuế vào lương nếu có xuất trình 
giấy chứng nhận đi học.  
 

CÁC NGUY CƠ VÀ SỰ BẢO VỆ NGƯỜI LAO ĐỘNG

Các điều kiện lao động tại Cộng hòa Séc đều dựa theo Bộ luật lao động, 
trong đó có định nghĩa quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng 
lao động. 

Tất cả các thỏa thuận liên quan đến quan hệ lao động đều cần phải được ký kết 
bằng văn bản. Bạn hãy chỉ ký những hợp đồng bạn hiểu. Hãy giữ gìn cẩn 
thận tất cả các văn bản đã ký kết với người sử dụng lao động.

Bạn hãy kiểm tra sự tin cậy của các công ty môi giới lao động. Danh sách 
các hãng môi giới lao động có giấy phép được đăng tải trên trang web của Bộ Lao 
động và xã hội: www.uradprace.cz/web/cz/agentury-prace.

Theo quy định của Bộ luật lao động, các công việc được làm ngoài thời gian làm 
việc quy định, trong những ngày nghỉ cuối tuần hay ngày lễ phải được trả phụ cấp 
làm thêm giờ. Nếu bạn phải lao động trong những điều kiện không phù hợp, thiếu 
tôn trọng, mất vệ sinh hoặc có hại cho sức khỏe thì hãy liên hệ với các phòng 
thanh tra lao động hoặc các trung tâm hội nhập hoặc các tổ chức phi lợi nhuận 
phi chính phủ để được giúp đỡ. Cũng có thể đệ đơn khiếu nại về người sử dụng 
lao động lên phòng thanh tra lao động nếu bạn có đầy đủ giấy tờ đã ký kết và bạn 
sẵn sàng ra làm chứng, hoặc có thể đệ đơn ra tòa kiện. 
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Nếu người sử dụng lao động chỉ trả cho bạn trên giấy tờ chính thức một phần mức 
lương thực tế thì có thể bạn sẽ không chứng tỏ được mức thu nhập đủ để nộp đơn 
xin cấp phép cư trú hoặc về già bạn sẽ được hưởng lương hưu mức rất thấp!

Làm việc tại địa điểm hoặc làm cho chủ sở hữu lao động khác với ghi trong giấy 
phép lao động được coi là lao động trái phép. Giấy phép lao động là giấy tờ cần 
thiết cả cho người nước ngoài làm việc trên lãnh thổ Cộng hòa Séc trên cơ sở quan 
hệ lao động với chủ sở hữu lao động nước ngoài, và chủ sở hữu lao động này cử 
họ vào CH Séc để thực hiện những công việc suy ra từ các hợp đồng đã ký kết với 
pháp nhân hoặc cá nhân tại CH Séc.

Trong trường hợp sau khi vào CH Séc bạn bị bắt ép làm công việc khác so với 
thỏa thuận ban đầu và bạn không đồng ý với việc đó thì đây có thể là hành vi phạm 
pháp từ người sử dụng lao động, tức là tội lừa đảo, hoặc nghiêm trọng hơn còn bị 
coi là tội buôn người với mục đích lao động ép buộc hoặc bóc lột tình dục. Trong 
những trường hợp này bạn hãy tìm ngay đến các tổ chức phi chính phủ phi lợi 
nhuận chuyên môn được ghi trong mục Liên hệ ở phần cuối cuốn sổ tay này hoặc 
đến Cảnh sát Cộng hòa Séc để được giúp đỡ. Sự làm chứng của bạn sẽ hỗ trợ cho 
việc trừng phạt thủ phạm và bảo vệ những người khác không bị bóc lột nữa. 
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THÔNG TIN VÀ TRỢ GIÚP

Việc làm tại Cộng hòa Séc, thông tin, các công ty môi giới lao động, chỗ 
làm trống cần tuyển người (kể cả cho người nước ngoài):
Bộ Lao động và xã hội
www.mpsv.cz/web/cz/hledani-volnych-mist-1
www.mpsv.cz/web/cz/hledani-volnych-mist 
www.mpsv.cz/web/cz/hledani-volnych-mist-2

Thẻ lao động và thẻ xanh da trời:
Cổng điện tử của Bộ Nội vụ
www.imigracniportal.cz
www.mvcr.cz/clanek/zamestnanecka-karta.aspx

Cấp giấy phép lao động:
Các Sở Lao động
www.uradprace.cz

Kiểm tra điều kiện lao động và an toàn lao động:
Thanh tra lao động (thanh tra khu vực)
www.suip.cz/kontakty 

Thông tin và tư vấn miễn phí:
Các trung tâm hội nhập 
Các tổ chức phi lợi nhuận phi chính phủ

La Strada Česká republika – giúp đỡ nạn nhân bị bóc lột và buôn người (lao 
động ép buộc cũng như bóc lột tình dục) 

Caritas Tổng giáo phận Praha (Arcidiecézní Charita Praha) – Đề án Magdala 
– tư vấn và giúp đỡ nạn nhân buôn người (lao động ép buộc và bóc lột tình dục)
 

Tất cả các thông tin liên hệ đều có ở phần cuối cuốn sổ tay này.



Tòa nhà khiêu vũ, Praha

KINH DOANH
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CÁC CƠ QUAN

Kinh doanh tại CH Séc, thông tin, thủ tục hành chính:
Bộ Công thương

Cấp giấy phép kinh doanh:
Các phòng kinh doanh (thuộc các ủy ban thành phố)

NHỮNG THÔNG TIN NÀY DÀNH CHO AI?

1)  Người nước ngoài đến Cộng hòa Séc bằng thị thực dài hạn hoặc cư trú dài hạn 
với mục đích kinh doanh.

  
2)  Người nước ngoài cư trú hợp pháp tại CH Séc và muốn thay đổi mục đích cư trú 

sang thành mục đích kinh doanh hoặc bắt đầu kinh doanh khi đang đi học, đi 
làm thuê v.v...

KINH DOANH LÀ GÌ?

Kinh doanh được hiểu là hoạt động có hệ thống được tiến hành độc lập bằng 
tên của chính mình và trách nhiệm của chính mình, nhằm mục đích sinh lợi. 

Bạn có thể kinh doanh tại Cộng hòa Séc ví dụ như kinh doanh trên cơ sở giấy phép 
kinh doanh hoặc giấy phép khác theo quy định pháp lý đặc biệt (ví dụ bác sĩ, cố 
vấn thuế). Đối với mục đích cư trú dài hạn thì việc các cơ quan pháp định của pháp 
nhân hay hợp tác xã tham gia vào hoạt động kinh doanh pháp nhân hay hợp tác 
xã đó cũng coi là kinh doanh (gọi chung là tham gia trong pháp nhân). 

Những thông tin dưới đây áp dụng chủ yếu cho kinh doanh trên cơ sở giấy 
phép kinh doanh, do những cá nhân, tức là từng cá thể, thực hiện. Trung tâm 
liên hệ (Jednotné kontaktní místo) thuộc Bộ Công Thương có thể cung cấp cho bạn 
thông tin về hoạt động kinh doanh pháp nhân (thông tin chi tiết bạn tìm thấy trên 
trang web www.businessinfo.cz).

KHÁC BIỆT GIỮA KINH DOANH VÀ LAO ĐỘNG LÀM THUÊ

Xét về sự tham gia trong pháp nhân thì giấy phép kinh doanh với mục đích 
tham gia trong pháp nhân chỉ được cấp cho các thành viên cơ quan đại diện của 
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pháp nhân. Trên phương diện nội dung hoạt động, việc thực hiện các công việc 
thuộc nội dung hoạt động của pháp nhân bởi 

• thành viên, 

•  cơ quan đại diện hoặc thành viên cơ quan đại diện hoặc cơ quan khác của công 
ty thương mại cho công ty thương mại hoặc

•  thành viên hợp tác xã hoặc thành viên cơ quan đại diện hoặc cơ quan khác của 
hợp tác xã cho hợp tác xã

đều được cho là công việc làm thuê. Trong những trường hợp này, người nước 
ngoài cần phải có giấy phép lao động cho hoạt động đó do chi nhánh tỉnh của Sở 
Lao động CH Séc cấp. 

Ví dụ: Đối tượng hoạt động chính của công ty trách nhiệm hữu hạn là cung cấp 
dịch vụ dọn dẹp và người đại diện pháp lý của công ty cũng tham gia vào công việc 
này thì người đại diện cũng cần phải có giấy phép lao động. 

Bạn cần hết sức lưu ý đến khác biệt giữa kinh doanh và lao động làm 
thuê. Trong trường hợp chẳng hạn bị thanh tra lao động kiểm tra thì có thể không 
chỉ bị phạt nặng mà còn không cho gia hạn giấy phép cư trú dài hạn hoặc hủy hẳn 
cư trú, dẫn đến việc bị xử lý hành chính để trục xuất. Bạn hãy chắc chắn rằng điều 
kiện kinh doanh của bạn hoàn toàn phù hợp với luật pháp của Cộng hòa Séc.

Người lao động được hiểu là cá nhân đã cam kết thực hiện một công việc phụ 
thuộc trên cơ sở quan hệ lao động pháp lý. Công việc phụ thuộc được hiểu là loại 
công việc được thực hiện trong mối quan hệ cấp trên là người sử dụng lao động 
và cấp dưới là người lao động dưới tên của người sử dụng lao động, theo lệnh của 
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người sử dụng lao động và người lao động trực tiếp làm việc đó cho người sử dụng 
lao động. Công việc phụ thuộc phải được thực hiện với tiền công hoặc lương cho 
công việc đó, với chi phí và trách nhiệm của người sử dụng lao động, trong thời 
gian làm việc tại nơi làm việc của người sử dụng lao động, hoặc tại một nơi đã được 
thỏa thuận.

KINH DOANH TRÊN CƠ SỞ GIẤY PHÉP KINH DOANH

Người thực hiện độc lập công việc sinh lợi, tức là kinh doanh hoặc thực hiện một 
hoạt động kinh tế nào khác, được gọi là cá nhân hoạt động sinh lợi độc lập 
(osoba samostatně výdělečně činná – OSVČ) hay doanh nghiệp cá thể.

Kinh doanh trên cơ sở giấy phép kinh doanh được quy định trong Bộ luật về hoạt 
động kinh doanh trên cơ sở giấy phép kinh doanh (hay Bộ luật kinh doanh) hiện 
hành. Tất cả các vấn đề liên quan đến kinh doanh trên cơ sở giấy phép kinh doanh 
được các phòng kinh doanh thuộc ủy ban xã / thành phố phụ trách.

Người nước ngoài có thể kinh doanh tại Cộng hòa Séc theo những điều kiện tương 
tự như các công dân Séc nếu họ được cấp thị thực dài hạn hoặc được cư trú dài 
hạn trên lãnh thổ Séc. 

Tại CH Séc, Bộ luật kinh doanh phân biệt hoạt động kinh doanh có thông báo (kinh 
doanh thủ công, kinh doanh ràng buộc và kinh doanh tự do) hoặc kinh doanh có 
chứng chỉ. Khác biệt giữa chúng ở chỗ có cần có tay nghề chuyên môn hay trình 
độ gì khác để thực hiện hoạt động kinh doanh hay không. 

Quyền được kinh doanh chứng minh bằng việc cấp phép kinh doanh (živnostenské 
oprávnění), trước đây là giấy phép kinh doanh (živnostenský list), đây là chứng chỉ 
cho phép được tiến hành các hoạt động sinh lời độc lập. Ngoài ra doanh nghiệp 
cũng nhận được tại phòng kinh doanh Trích lục danh bạ kinh doanh (výpis z 
živnostenského rejstříku). Bất kỳ doanh nghiệp nào cũng phải nêu đầy đủ trên các 
văn bản thương mại tên, trụ sở của mình và thông tin là mình đã đăng ký trong 
danh bạ kinh doanh, kể cả mã doanh nghiệp.

Kinh doanh có thể được thực hiện như là hoạt động chính hoặc hoạt động phụ 
(chẳng hạn khi đang đi học, khi đang đi làm thuê v.v...). Từ đó sẽ tính ra mức lệ phí 
bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội.
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ĐĂNG KÝ KINH DOANH TRÊN CƠ SỞ GIẤY PHÉP KINH 
DOANH

Trước khi đến phòng kinh doanh, người xin cấp phép kinh doanh phải có tất cả 
các giấy tờ cần thiết, trong đó có cả Giấy chứng nhận không tội phạm do cơ 
quan đại diện của quốc gia mà người nước ngoài này là công dân của nước đó cấp 
cho (không được cũ hơn 3 tháng) bao gồm cả bản dịch của phiên dịch quốc gia. 
Tiếp theo phải nộp tờ Giấy cam đoan đồng ý của chủ nhà cho phép đặt địa 
chỉ kinh doanh và trong trường hợp kinh doanh có chứng chỉ thì cần có Giấy 
chứng nhận đủ trình độ tay nghề trong ngành kinh doanh đã lựa chọn. Người 
nước ngoài cũng phải chứng tỏ mình có giấy phép cư trú hợp pháp tại Cộng hòa 
Séc.

Lệ phí cấp phép kinh doanh là 1.000 cua-ron và được trả bằng tiền mặt, thường 
là tại quầy thu ngân của ủy ban xã / thành phố.

CÁC NGHĨA VỤ CỦA KINH DOANH TRÊN CƠ SỞ GIẤY PHÉP 
KINH DOANH

Bảo hiểm y tế

Mỗi người cư trú tại CH Séc đều có nghĩa vụ tham gia bảo hiểm y tế.

Doanh nghiệp cá thể (OSVČ) cũng như các đối tượng kinh doanh khác, khác với 
người đi làm thuê, phải tự trả bảo hiểm y tế. 

Người nước ngoài cư trú tại CH Séc trên cơ sở thị thực dài hạn hoặc giấy phép cư trú 
dài hạn với mục đích kinh doanh (trừ những ngoại lệ do các công ước quốc tế quy 
định, chẳng hạn các công dân Mỹ) không được tham gia hệ thống bảo hiểm công 
cộng, và vì thế phải tự mua bảo hiểm y tế thương mại với phạm vi chăm sóc y tế tổng 
hợp. Trong trường hợp này, lệ phí bảo hiểm được trả trước cho toàn bộ thời gian bảo 
hiểm (thường là bằng thời gian cư trú dự tính). Trái lại, doanh nghiệp được tham gia 
hệ thống bảo hiểm y tế công cộng phải trả lệ phí bằng hình thức tạm ứng hàng tháng.

An sinh xã hội

An sinh xã hội bao gồm ba tầng, đó là bảo hiểm xã hội, trợ cấp xã hội nhà nước 
và hỗ trợ xã hội. Cả ba hệ thống này cùng tạo nên một tổng thể nối liền và bổ sung 
lẫn nhau.
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Hệ thống bảo hiểm xã hội bao gồm bảo hiểm hưu trí, đóng góp cho chính sách 
người lao động của nhà nước và bảo hiểm ốm đau. Bảo hiểm xã hội được dùng để 
thanh toán cho những chi phí của ngân sách nhà nước liên quan đến:

•  các khoản trợ cấp hưu trí (lương hưu tuổi già, lương hưu mất sức, lương hưu góa 
bụa và con côi), 

•  hỗ trợ khi thất nghiệp, dành cho những người đăng ký tìm việc làm tại các Sở Lao 
động CH Séc, và các chi phí khác liên quan đến việc bảo đảm quyền được có việc 
làm, 

•  các khoản trợ cấp từ bảo hiểm ốm đau (trợ cấp ốm đau, trợ cấp chăm sóc người 
nhà, trợ cấp bồi thường khi mang thai và nghỉ đẻ, hỗ trợ tài chính khi nghỉ đẻ). 

Lĩnh vực an sinh xã hội tại Cộng hòa Séc được Ban quản lý an sinh xã hội Séc 
(Česká správa sociálního zabezpečení – ČSSZ) phụ trách. Đây là cơ quan nhà nước 
quản lý nguồn tài chính lớn nhất tại CH Séc. Cơ quan này chủ yếu phụ trách việc 
trả lương hưu (důchod/penze) và các khoản trợ cấp bảo hiểm ốm đau. Ban quản 
lý an sinh xã hội Séc điều hành các phòng bảo hiểm xã hội cấp huyện (Okresní 
správa sociálního zabezpečení – OSSZ) và các phòng bảo hiểm xã hội Praha (Pražská 
správa sociálního zabezpečení – PSSZ).

Đối với các doanh nghiệp cá thể, khi đáp ứng đủ các điều kiện luật pháp quy định 
thì việc tham gia bảo hiểm hưu trí và nộp khoản đóng góp cho chính sách người 
lao động của nhà nước là bắt buộc. Bảo hiểm ốm đau là không bắt buộc, nhưng 
nếu doanh nghiệp không trả thì khi bị ốm sẽ không có quyền hưởng các khoản trợ 
cấp được trả từ bảo hiểm ốm đau. Ví dụ như trợ cấp ốm đau (nemocenská – trong 
trường hợp mất khả năng làm việc) và trợ cấp nghỉ đẻ (mateřská – khi người mẹ 
chăm sóc trẻ sơ sinh) hoặc trợ cấp bố chăm sóc con (otcovská – khi người bố chăm 
sóc con mới sinh).

Người nước ngoài được cấp phép kinh doanh phải tự mình đi đăng ký tại 
phòng bảo hiểm xã hội cấp huyện. Ngoài việc xuất trình giấy tờ tùy thân và giấy 
phép cư trú tại CH Séc thì người nước ngoài cũng xuất trình cả Trích lục từ danh 
bạ kinh doanh. Tất cả các thay đổi liên quan đến hoạt động kinh doanh (ngày bắt 
đầu, kết thúc, hủy hoặc tạm ngừng) đều phải thông báo cho phòng bảo hiểm xã 
hội muộn nhất đến ngày mùng 8 của tháng tiếp theo kể từ khi có thay đổi. 
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Thanh toán phí bảo hiểm

Phòng bảo hiểm xã hội cấp huyện cấp cho người nước ngoài chứng nhận đăng ký 
và mã tham chiếu (variabilní symbol) để thanh toán phí bảo hiểm. Phí bảo hiểm 
thường được trả theo dạng tạm ứng hàng tháng. Kể từ ngày được cấp phép kinh 
doanh thì người nước ngoài bắt đầu có nghĩa vụ trả phí bảo hiểm xã hội, thời hạn 
bao giờ cũng là từ ngày mùng một đến ngày 20 của tháng tiếp theo. Các 
khoản tạm ứng phải được trả đúng hạn (chẳng hạn tạm ứng cho tháng 5 phải 
được chuyển vào tài khoản của phòng bảo hiểm xã hội muộn nhất là ngày 20 
tháng 6)! 

Doanh nghiệp mỗi năm đều phải nộp Tờ khai về các khoản thu nhập và chi 
phí (Přehled o příjmech a výdajích) cho năm trước đó, muộn nhất là trong vòng một 
tháng kể từ ngày doanh nghiệp có nghĩa vụ nộp Tờ khai thuế thu nhập cho sở 
thuế. 

Nếu người nước ngoài có giấy phép cư trú với mục đích kinh doanh thì không được 
cắt bảo hiểm xã hội, kể cả khi có một thời gian không hoạt động kinh doanh, 
không có thu nhập, không có mặt trên lãnh thổ Cộng hòa Séc v.v... Nếu có nợ bảo 
hiểm xã hội thì có thể bị hủy giấy phép cư trú hoặc hủy thị thực!

Người nước ngoài không nên để mắc nợ với phòng bảo hiểm xã hội mà chưa 
trả, nếu không có nguy cơ sẽ không gia hạn được cư trú hoặc thị thực. 

Kể cả đại diện của cơ quan pháp định và thành viên của công ty thương mại và 
hợp tác xã cũng có nghĩa vụ tham gia bảo hiểm xã hội, nếu họ có mức thu nhập 
tối thiểu hàng tháng do luật pháp quy định (2.500 cua-ron).

THUẾ – SỞ THUẾ

Người nước ngoài được được cấp giấy phép kinh doanh có nghĩa vụ phải 
đăng ký với sở thuế (finanční úřad – FÚ) phụ trách địa bàn nơi có địa điểm 
kinh doanh (thường là theo địa chỉ cư trú). Trong vòng 30 ngày kể từ khi đăng ký 
thì sở thuế sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế và cấp mã số thuế (daňové 
identifikační číslo – DIČ). 

Ngoài trường hợp ngoại lệ, mỗi doanh nghiệp cá thể đều có nghĩa vụ ghi chép 
thu nhập và chi phí. Ngoài trường hợp ngoại lệ, mỗi doanh nghiệp cá thể đều 
có nghĩa vụ ghi chép thu nhập và chi phí. Ghi chép thu nhập và chi phí phải 
được phân chia một cách dễ hiểu để từ đó doanh nghiệp có thể tính được cơ sở 
thuế và sở thuế có thể kiểm tra xem tính toán như vậy có đúng không.



62 Kinh doanh

Doanh nghiệp cũng có nghĩa vụ nộp Tờ khai thuế thu nhập đến ngày 31 tháng 
3 của năm tiếp theo, kể cả khi không kinh doanh cả năm hoặc không hề có thu 
nhập gì (tức là chẳng hạn khi người nước ngoài kinh doanh trong năm 2017 thì 
phải nộp tờ khai thuế cho năm 2017 đến ngày 31 tháng 3 năm 2018). 

Trên cơ sở tờ khai thuế đã nộp thì doanh nghiệp có nghĩa vụ trả thuế thu nhập 
cho những khoản thu nhập đã khai. Nếu người nước ngoài không trả thuế thì sẽ 
mắc nợ với sở thuế và việc này có thể (tương tự với việc nợ bảo hiểm xã hội) bị Bộ 
Nội vụ (Cục Chính sách tị nạn và di dân) coi là lý do để không gia hạn thị thực dài 
hạn hoặc cư trú dài hạn cho người nước ngoài đó. 

CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI VỚI MỤC ĐÍCH KINH 
DOANH

Người nước ngoài có thể kinh doanh tại Cộng hòa Séc kể cả khi có mục 
đích thị thực / cư trú dài hạn khác (chẳng hạn đoàn tụ gia đình, du học, thẻ 
lao động v.v...) với điều kiện là vẫn tiếp tục thực hiện đúng mục đích thị 
thực / cư trú ban đầu.

Thường thì có thể thay đổi mục đích cư trú sang kinh doanh nếu bạn được cấp 
phép cư trú dài hạn và đã cư trú trên lãnh thổ Cộng hòa Séc ít nhất là 5 năm. 

Nếu bạn được cư trú với mục đích đoàn tụ gia đình thì bạn có thể xin chuyển 
mục đích cư trú (sang bất cứ mục đích gì khác, chẳng hạn kinh doanh) sau ít nhất 
3 năm cư trú hoặc sau khi đủ 18 tuổi. 
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CÁC NGUY CƠ VÀ SỰ BẢO VỆ

Có một sự khác biệt lớn giữa kinh doanh và lao động làm thuê. Có thể bạn nghĩ 
rằng bạn đang kinh doanh nhưng thay vào đó bạn lại đang làm công việc được luật 
pháp Cộng hòa Séc coi là công việc phụ thuộc (làm thuê). Trong trường hợp đó 
bạn có thể bị phạt rất nặng vì tội lách luật sử dụng lao động.

Nếu bạn đến CH Séc với mục đích kinh doanh thì trong suốt thời gian cư trú bạn 
đều phải giữ đúng các điều kiện liên quan đến hoạt động kinh doanh, nhất là đóng 
thuế và nộp tiền bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội.

Nếu bạn muốn tiếp tục ở lại CH Séc và bạn sẽ đệ đơn gia hạn cư trú thì trước hết 
bạn phải chứng tỏ có đủ nguồn tài chính và không nợ thuế, nợ bảo hiểm y tế và 
bảo hiểm xã hội. Không nên kinh doanh chỉ nhằm mục đích xin phép cư trú vì cư 
trú như vậy bị luật pháp Séc coi là cư trú có chủ ý.
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THÔNG TIN VÀ TRỢ GIÚP

Kinh doanh tại Cộng hòa Séc, thông tin, thủ tục hành chính:
Bộ Công thương
www.mpo.cz 

Cổng thông tin chính thức dành cho doanh nghiệp và xuất khẩu
www.businessinfo.cz

Cấp phép kinh doanh:
Các phòng kinh doanh (thuộc các ủy ban thành phố)
www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/d0056

Hệ thống y tế tại Cộng hòa Séc, bảo hiểm y tế, thông tin, thủ tục hành 
chính:
Bộ Y tế
www.mzcr.cz 

Hệ thống xã hội, thông tin, thủ tục hành chính:
Bộ Lao động và xã hội
www.mpsv.cz 

An sinh xã hội, thông tin, liên hệ:
Ban quản lý an sinh xã hội Séc
www.cssz.cz 

Tài chính công cộng, thuế quan:
Bộ Tài chính
www.mfcr.cz 

Vybrané kontakty naleznete na konci brožury. 
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Quận Staré Město, Praha

HỆ THỐNG Y TẾ 
VÀ BẢO HIỂM Y TẾ
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CÁC CƠ QUAN

Hệ thống y tế tại CH Séc, bảo hiểm y tế, thông tin, thủ tục hành chính:
Bộ Y tế

HỆ THỐNG Y TẾ

Mỗi một người cư trú tại CH Séc theo luật quy định đều có nghĩa vụ tham gia bảo 
hiểm y tế.

Tại CH Séc có tồn tại hai dạng bảo hiểm y tế cơ bản – công cộng và thương mại 
(cũng được gọi là “thỏa thuận”).

Bảo hiểm y tế công cộng hoạt động trên cơ sở bác ái. Điều đó có nghĩa là tất cả 
mọi người có hoạt động kinh tế đều đóng góp vào hệ thống đều đặn để khi cần 
có thể được hỗ trợ. Trên cơ sở hệ thống bảo hiểm y tế công cộng thì dịch vụ chăm 
sóc y tế được cung cấp miễn phí. 

Những người nước ngoài không được tham gia bảo hiểm y tế công cộng thì phải 
tự mua bảo hiểm y tế của một trong những hãng bảo hiểm y tế thương mại. Trong 
trường hợp này phạm vi và địa điểm cung cấp chăm sóc y tế được quy định theo 
các điều kiện thỏa thuận với hãng bảo hiểm y tế đó. 

BẢO HIỂM Y TẾ CÔNG CỘNG

Bảo hiểm y tế công cộng được quy định trong Bộ luật về bảo hiểm y tế công cộng 
và nói chung có lợi hơn vì bao trùm phạm vi chăm sóc y tế rộng hơn và về nguyên 
tắc là áp dụng với đa số các cơ sở chăm sóc y tế (ngoại lệ là các cơ sở chuyên 
ngành tư nhân, chẳng hạn như phẫu thuật chỉnh hình, hay cả chăm sóc răng hàm 
mặt v.v…). Chỉ những hãng bảo hiểm có giấy phép đặc biệt mới có thể cung cấp 
bảo hiểm y tế công cộng.

Theo bộ luật nói trên thì bảo hiểm y tế công cộng được dành cả cho:

• Người nước ngoài được vĩnh trú

•  Người nước ngoài làm thuê cho người sử dụng lao động có trụ sở hoặc vĩnh trú 
trên lãnh thổ CH Séc
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•  Người nước ngoài là công dân các nước thành viên Liên minh Châu Âu và người 
nhà của họ (trong những điều kiện nhất định)

• Một số nhóm đặc biệt khác trên cơ sở các hiệp ước quốc tế được CH Séc ký kết

BẢO HIỂM Y TẾ THƯƠNG MẠI

Bảo hiểm y tế thương mại là một quan hệ hoàn toàn trên cơ sở ký kết tư nhân giữa 
người đóng bảo hiểm (người nước ngoài) và một hãng bảo hiểm y tế được lựa 
chọn. Bảo hiểm dạng này dành cho những người nước ngoài đang cư trú (hoặc 
muốn đệ đơn xin cư trú) tại CH Séc và không được tham gia hệ thống bảo hiểm y 
tế công cộng. Thường đây là người nước ngoài có thị thực dài hạn hoặc cư trú dài 
hạn (mục đích cư trú kinh doanh, học tập, đoàn tụ gia đình).

Bảo hiểm y tế thương mại cho người nước ngoài về cơ bản có thể chia thành hai 
dạng – bảo hiểm cho chăm sóc y tế cần thiết và không thể trì hoãn (gọi là 
“bảo hiểm du lịch”) và bảo hiểm trong phạm vi chăm sóc sức khỏe toàn diện 
(cũng gọi là “bảo hiểm y tế tổng hợp“). 
 

Bảo hiểm cho chăm sóc y tế cần thiết và không thể trì hoãn (“bảo hiểm du 
lịch”)

Người nước ngoài xin cấp thị thực dài hạn hoặc cấp phép cư trú dài hạn tại cơ 
quan đại diện của CH Séc có nghĩa vụ phải mua bảo hiểm y tế thương mại cho 
toàn bộ thời gian cư trú tại CH Séc cho trường hợp chăm sóc y tế cần thiết và 
không thể trì hoãn, kể cả chi phí liên quan đến vận chuyển người đóng bảo 
hiểm, hoặc trong trường hợp chết người là chi phí vận chuyển thi hài. Mức giới hạn 
thanh toán bảo hiểm tối thiểu cho mỗi sự kiện bảo hiểm phải là 60.000 euro. Bảo 
hiểm y tế du lịch không được loại trừ việc thanh toán bảo hiểm trong trường hợp 
xảy ra tai nạn do người được bảo hiểm cố ý tự gây ra, gây ra hoặc cùng gây ra cũng 
như vì người được bảo hiểm say rượu hay dùng các loại chất kích thích hoặc ma túy.

Yêu cầu về bảo hiểm y tế du lịch cho cư trú đến 90 ngày (thị thực Schengen) được 
quy định theo nghị định của Liên minh Châu Âu, gọi là “Điều lệ thị thực”.
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Bảo hiểm trong phạm vi chăm sóc y tế tổng hợp 

Trong trường hợp xin thị thực cư trú trên 90 ngày, xin gia hạn cư trú trên cơ sở thị 
thực này, xin cấp phép cư trú dài hạn (trong trường hợp các mục đích cư trú theo 
luật định) hoặc xin gia hạn cư trú dài hạn này, nếu đơn xin được đệ trên lãnh 
thổ CH Séc, thì từ chứng từ bảo hiểm y tế phải suy ra được rằng bảo hiểm được 
ký kết với phạm vi chăm sóc y tế tổng hợp với hãng bảo hiểm được phép cung 
cấp loại bảo hiểm này trên lãnh thổ CH Séc. 

Bảo hiểm y tế tổng hợp có nghĩa là người được bảo hiểm sẽ nhận được các dịch 
vụ chăm sóc y tế mà không phải trực tiếp thanh toán các chi phí của việc chữa 
bệnh. Bảo hiểm này cũng không được phép loại trừ những chăm sóc y tế với mục 
đích phòng ngừa hay chữa trị lâu dài cũng như chăm sóc y tế liên quan đến phụ 
nữ mang thai và việc sinh con. 

Chứng từ về bảo hiểm y tế thương mại sẽ không bị đòi hỏi trong trường hợp bạn 
chứng tỏ được rằng chi phí chăm sóc y tế sẽ được thanh toán trên cơ sở hiệp định 
quốc tế hoặc bằng hình thức khác trên cơ sở văn bản cam đoan của pháp nhân, 
của cơ quan nhà nước hay trên cơ sở cam đoan trong giấy mời đã được cảnh sát 
công chứng.

Bảo hiểm y tế tổng hợp cần phải được mua cho toàn bộ thời gian cư trú 
dự định. Tùy theo thời gian cư trú được cấp phép thì đây có thể là một khoản tiền 
khá lớn phải trả ngay một lúc. Mức phí bảo hiểm thường được các hãng bảo hiểm 
quy định tùy theo tuổi của người được bảo hiểm, bệnh sử của người đó và các đợt 
hạ giá khuyến mại. 

Đa số các hãng bảo hiểm sẽ trả lại phần tiền bảo hiểm chưa dùng đến trong 
trường hợp không được cấp hoặc gia hạn cư trú dài hạn. Một số hãng bảo hiểm 
còn trả lại tiền bảo hiểm cả khi chuyển từ dạng cư trú dài hạn sang dạng vĩnh trú, 
khi bạn tự động được quyền tham gia hệ thống bảo hiểm y tế công cộng. 

Cần phải hỏi trước về những khả năng này trước khi ký hợp đồng bảo hiểm. Về 
mặt này ta nên tìm hiểu trước nhiều hãng bảo hiểm để so sánh dịch vụ và giá cả 
của họ với nhau. Cũng nên xác định trước những ngoại lệ không được bảo hiểm 
thanh toán! 
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BẢO HIỂM Y TẾ KHI CƯ TRÚ Ở NƯỚC NGOÀI

Bạn phải trả trước tiền bảo hiểm y tế thương mại cho suốt thời gian bảo hiểm, 
vì thế khi đi ra nước ngoài thì không thể hủy hay tạm ngừng bảo hiểm được. Bảo 
hiểm y tế công cộng (chẳng hạn khi bạn là người lao động làm thuê hoặc được 
vĩnh trú tại CH Séc) có thể tạm ngừng khi bạn định ra nước ngoài liên tục trong 
thời gian dài hơn 6 tháng. Trong trường hợp bạn đề nghị tạm ngừng bảo hiểm 
thì sau khi quay về CH Séc bạn phải chứng tỏ là có mua bảo hiểm ở nước ngoài 
cho thời gian đó, nếu không bạn sẽ bị truy thu phí bảo hiểm y tế cho thời gian 
bạn vắng mặt.  

HỆ THỐNG Y TẾ VÀ BẢO HIỂM Y TẾ

Chúng tôi khuyên bạn nên hỏi hãng bảo hiểm y tế để lấy danh sách các bác sĩ và 
cơ sở y tế có hợp đồng với hãng. Với bảo hiểm y tế công cộng thì đa số các cơ sở 
y tế sẽ có hợp đồng với hãng bảo hiểm y tế. Nhưng trong trường hợp bảo hiểm 
thương mại thường chỉ có một số ít bác sĩ và cơ sở y tế có ký hợp đồng với hãng. 
Để bạn có thể áp dụng bảo hiểm thương mại, bạn sẽ cần danh sách này. 

Nếu bạn là người có bảo hiểm y tế thương mại và bạn đến khám bệnh ở phòng 
khám của bác sĩ hoặc ở cơ sở y tế không ký hợp đồng về cung cấp chăm sóc y tế 
với hãng bảo hiểm y tế của bạn thì bạn sẽ phải trả tiền khám bệnh, nếu không (trừ 
khi là trường hợp nguy hiểm đến tính mạng) bạn chắc chắn sẽ bị từ chối khám 
bệnh.

Trong trường hợp có bảo hiểm y tế thương mại thì bạn hãy đọc kỹ các điều kiện 
thỏa thuận để biết những dạng chăm sóc y tế nào được hãng bảo hiểm chi trả, 
tránh trường hợp bất ngờ chẳng hạn sau khi phẫu thuật bạn bị hãng bảo hiểm từ 
chối thanh toán khoản này. 

Cũng có thể (và trong trường hợp bảo hiểm y tế thương mại thì đó là điều rất phổ 
biến) bác sĩ sẽ yêu cầu bạn trả tiền mặt sau khi khám bệnh. Bạn hãy yêu cầu được 
cấp chứng nhận khám bệnh, chứng từ thanh toán hay biên lai trả tiền và sau đó 
hãng bảo hiểm sẽ thanh toán ngược lại cho bạn.

Nếu bạn phải tìm đến bác sĩ hay cơ sở y tế ngoài giờ làm việc (thường là vào buổi 
tối và ban đêm, trong các ngày lễ hoặc ngày nghỉ cuối tuần) thì bạn cũng nên biết 
rằng tại CH Séc còn phải trả lệ phí điều chỉnh 90 cua-ron cho mỗi lần cấp cứu 
hoặc sử dụng dịch vụ cấp cứu nha khoa. 
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HỆ THỐNG Y TẾ – TRẺ EM VÀ 
PHỤ NỮ CÓ THAI

Phụ nữ có thai thường xuyên đến phòng 
khám sản phụ khoa.

Cần phải đăng ký đẻ cho sớm với bệnh 
viện phụ sản bạn đã lựa chọn. Tại các 
phòng khám sản phụ khoa bạn cũng sẽ 
được chỉ dẫn về những thủ tục khác như 
đăng ký tại bệnh viện phụ sản, thông báo 
tên đứa trẻ với phòng hộ tịch, xin các 
khoản trợ cấp nghỉ đẻ, trợ cấp nuôi con 
v.v... 

Trẻ em tại Séc đều được đi khám chữa 
bệnh tại phòng khám của bác sĩ nhi 
(pediatr).

Nếu phụ nữ có thai không được tham gia 
bảo hiểm y tế công cộng (thường là vì chỉ 
có thị thực dài hạn hoặc cư trú dài hạn 
và không đi làm thuê) thì nên mua một 
dạng bảo hiểm thương mại đặc biệt 
dành cho phụ nữ có thai (thường là một dịch vụ đặc biệt dành cho phụ nữ có thai 
/ mẹ và con), áp dụng cho chăm sóc tiền sản, sinh con và chăm sóc hậu sản đối 
với cả người mẹ và trẻ sơ sinh. Bằng việc mua loại bảo hiểm này bạn sẽ tránh được 
những chi phí phát sinh trong trường hợp thai sản gặp rủi ro, đôi khi có thể lên tới 
vài trăm nghìn cua-ron.

BẢO HIỂM Y TẾ CHO TRẺ EM VÀ PHỤ NỮ CÓ THAI – 
NHỮNG TRƯỜNG HỢP  CÓ THỂ XẢY RA

a) Phụ nữ có bảo hiểm y tế thương mại
Bạn nên mua bảo hiểm y tế cho chăm sóc tiền sản và chăm sóc hậu sản, nhưng 
điều này không bắt buộc. Trẻ sơ sinh cũng được bảo hiểm trong phạm vi bảo hiểm 
này cho tới khi mẹ và con xuất viện.
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Bảo hiểm này sẽ trang trải cho những lần đi khám phụ khoa trong thời gian mang 
thai, những lần khám bệnh thông thường, bản thân việc sinh con, chăm sóc trẻ sơ 
sinh v.v...

Thời gian tối thiểu phải mua bảo hiểm này thường là 12 tháng, cần lưu ý đến thời 
gian chờ đợi (với một số hãng bảo hiểm chẳng hạn là 3 tháng, có nghĩa là chăm 
sóc y tế sẽ chỉ được thanh toán sau khi ký hợp đồng ít nhất 3 tháng).

Một số hãng bảo hiểm có giới hạn tuổi của người mẹ đối với bảo hiểm sinh đẻ (cả 
giới hạn trên và dưới). 

Sau khi sinh con cần phải mua bảo hiểm cho trẻ càng sớm càng tốt để từ khi xuất 
viện trẻ đã có bảo hiểm rồi. 

b) Phụ nữ có bảo hiểm y tế công cộng, nhưng (cô ta và bố đứa trẻ) không 
có vĩnh trú 
Bạn không phải mua bảo hiểm bổ sung cho thời gian mang thai và khi sinh con, 
nhưng cần phải mua bảo hiểm y tế thương mại cho con với thời hạn bắt đầu ngay 
từ ngày trẻ chào đời.

c) Phụ nữ có bảo hiểm y tế công cộng và (cô ta hoặc bố đứa trẻ) có vĩnh trú  
Bạn không phải mua bảo hiểm bổ sung cho thời gian mang thai và khi sinh con. 
Nếu bố mẹ trong thời gian 60 ngày từ khi con chào đời đệ đơn xin vĩnh trú, đứa 
trẻ sẽ được hưởng bảo hiểm y tế công cộng như bố hoặc mẹ ngay từ ngày đầu 
tiên khi chào đời. 

HƯỞNG DỊCH VỤ CHĂM SÓC Y TẾ, CHĂM SÓC CHUYÊN 
KHOA VÀ KHÁM BỆNH KHẨN CẤP 

Mỗi người đều cần phải đăng ký với một bác sĩ khu vực (bác sĩ đa khoa), bác sĩ này 
sẽ là người nắm được tiểu sử bệnh tật, cung cấp những dịch vụ chăm sóc y tế 
thông thường và gửi bệnh nhân đến bác sĩ chuyên khoa khi cần thiết.
 
Bạn hãy đăng ký với bác sĩ khu vực càng sớm càng tốt để trong trường hợp cần 
thiết bạn không phải đi tìm kiếm nơi khám bệnh khẩn cấp! Các trung tâm hội nhập 
có thể giúp bạn tìm liên hệ bác sĩ (danh sách các trung tâm bạn tìm thấy trong 
chương Liên hệ). 
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Nếu bạn muốn sử dụng các dịch vụ của bác sĩ chuyên khoa thì bạn cần phải có 
giấy giới thiệu của bác sĩ khu vực của mình.

Các bác sĩ chuyên khoa (bác sĩ phụ khoa, nha sĩ...) không nhất thiết phải nhận 
khám chữa bệnh cho bạn khi họ đã có quá đông bệnh nhân cần chăm sóc. Khi đó 
bạn phải tìm bác sĩ chuyên khoa khác. 

Nếu bạn cần chăm sóc y tế khẩn cấp ngoài giờ làm việc thì có thể đến các phòng 
cấp cứu (cấp cứu cho người lớn, trẻ em, cấp cứu răng hàm mặt).
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THÔNG TIN VÀ TRỢ GIÚP

Hệ thống y tế tại Cộng hòa Séc, bảo hiểm y tế, thông tin, thủ tục hành 
chính:
Bộ Y tế
www.mzcr.cz 

Thông tin về quyền lợi của bệnh nhân và luật về ngành y tế
www.ferovanemocnice.cz

Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa và khu vực
www.znamylekar.cz

Vybrané kontakty naleznete na konci brožury. 
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Đường phố nên thơ tại thành phố Znojmo, vùng nam Morava

HỆ THỐNG XÃ HỘI VÀ 
AN SINH XÃ HỘI
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CÁC CƠ QUAN

Hệ thống xã hội, thông tin, thủ tục hành chính, hiệp định song phương về 
an sinh xã hội: 
Bộ Lao động và xã hội
www.mpsv.cz 

An sinh xã hội, thông tin, danh sách các hiệp định song phương về an sinh 
xã hội, liên hệ
Ban quản lý an sinh xã hội Séc
www.cssz.cz 

AN SINH XÃ HỘI TẠI CỘNG HÒA SÉC

An sinh xã hội là công cụ hệ thống nhằm phòng ngừa, giảm thiểu và khắc phục 
những tình huống xã hội khó khăn. Công cụ này hoạt động trên nguyên tắc bác ái 
(người có hoạt động kinh tế đóng góp cho người không có hoạt động kinh tế), phụ 
trợ (giúp đỡ / hỗ trợ) và tham gia (đồng tham gia). 

An sinh xã hội bao gồm ba tầng, đó là trợ cấp xã hội (bảo hiểm xã hội, trợ cấp 
xã hội nhà nước và hỗ trợ xã hội), các dịch vụ xã hội (do các cơ quan nhà nước 
hoặc các tổ chức phi chính phủ lập ra) và trung tâm bảo trợ xã hội (tức là nhà 
ở xã hội). Cả ba tầng này cùng tạo nên một tổng thể nối liền và bổ sung lẫn nhau. 

Tại Cộng hòa Séc, an sinh xã hội thuộc Ban quản lý an sinh xã hội Séc, phụ trách 
việc trả lương hưu và các khoản trợ cấp ốm đau. Cơ quan cấp trên là Bộ Lao động 
và xã hội. Bộ Lao động và xã hội điều khiển Sở Lao động CH Séc (các phòng lao 
động tỉnh và các chi nhánh liên hệ), phụ trách các vấn đề về việc làm, trả tiền trợ cấp 
xã hội của nhà nước, trợ cấp đói nghèo và trợ cấp cho người khuyết tật.

HỆ THỐNG BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI CỘNG HÒA SÉC 

Hệ thống bảo hiểm xã hội bao gồm bảo hiểm hưu trí, đóng góp cho chính sách 
người lao động của nhà nước và bảo hiểm ốm đau. Bảo hiểm xã hội được dùng để 
thanh toán cho những chi phí của ngân sách nhà nước liên quan đến:

•  Các khoản trợ cấp hưu trí (lương hưu tuổi già, lương hưu mất sức, lương hưu góa 
bụa, con côi),
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•  Hỗ trợ khi thất nghiệp, tức là khoản trợ cấp dành cho những người đăng ký tìm 
việc làm, và các chi phí khác liên quan đến việc bảo đảm quyền được có việc làm,

•  Các khoản trợ cấp từ bảo hiểm ốm đau (trợ cấp ốm đau, trợ cấp chăm sóc người 
nhà, trợ cấp bồi thường khi mang thai và nghỉ đẻ, hỗ trợ tài chính khi nghỉ đẻ).

Tất cả những người có hoạt động kinh tế, tức là cả lao động làm thuê (thực hiện 
công việc phụ thuộc) cũng như doanh nghiệp cá thể, đều phải tham gia hệ thống 
bảo hiểm xã hội. Trong trường hợp làm thuê thì người sử dụng lao động phải đăng 
ký bảo hiểm xã hội cho nhân viên của mình, các doanh nghiệp cá thể tự đăng ký. 

Như đã nói trong phần Kinh doanh, đối với các cá nhân hoạt động sinh lời độc lập, 
khi đáp ứng đủ các điều kiện luật pháp quy định thì việc tham gia bảo hiểm hưu 
trí và nộp khoản đóng góp cho chính sách người lao động của nhà nước là bắt 
buộc. Bảo hiểm ốm đau là tự nguyện. Doanh nhân cá thể phải tự đăng ký và báo 
hủy cũng như thông báo mọi sự thay đổi. 

HIỆP ĐỊNH QUỐC TẾ SONG PHƯƠNG VỀ AN SINH XÃ HỘI

An sinh xã hội xét về nhiều mặt thì thường là vấn đề riêng từng quốc gia. Nhưng 
một số dạng trợ cấp xã hội có thể được cấp cho cả người nước ngoài trong một 
số điều kiện nhất định. 

Vì thế giới ngày càng toàn cầu hóa và nhiều người ra nước ngoài sinh sống, nên 
Cộng hòa Séc cũng phối hợp hệ thống xã hội của mình cùng với một số quốc gia 
khác. Mục đích là vì để người dân qua lại biên giới, không dẫn đến sự đe dọa quyền 
lợi an sinh xã hội của họ. Trên trang web của Bộ Lao động và xã hội bạn có thể 
tìm thấy trong mục Mezinárodní vztahy (Quan hệ quốc tế) danh sách những hiệp 
định về an sinh xã hội và các lĩnh vực an sinh xã hội có liên quan. Cụ thể là hiệp 
định đã ký kết giữa CH Séc với các nước: Albania, Ấn Độ, Belarus, Bosnia và 
Herzegovina, Canada, Chile, Hàn Quốc, Israel, Macedonia, Moldavia, Montenegro, 
Mỹ, Nhật Bản, Serbia, Syria, Thổ Nhĩ Kỳ, Tunisia, Úc và Ukraine. Danh sách các hiệp 
định cũng như nội dung bạn có thể tìm thấy qua những đường dẫn đã nêu.

Những khoản tạm ứng đã trả cho bảo hiểm xã hội không được hoàn lại cho người 
tham gia bảo hiểm xã hội, chẳng hạn khi người này hồi hương. Những khoản tiền 
đã đóng góp vào hệ thống an sinh xã hội chỉ có thể lấy lại được trên cơ sở những 
hiệp định quốc tế nói trên, chẳng hạn ở hình thức lương hưu. 
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THÔNG TIN VÀ TRỢ GIÚP

Hệ thống xã hội, thông tin, thủ tục hành chính, các hiệp định song phương 
về an sinh xã hội: 
Bộ Lao động và xã hội
www.mpsv.cz 

An sinh xã hội, thông tin, danh sách các hiệp định song phương về an sinh 
xã hội, liên hệ 
Ban quản lý an sinh xã hội Séc:
www.cssz.cz 

Danh sách các hiệp định song phương về an sinh xã hội đã được CH Séc 
ký kết:
www.cssz.cz/cz/mezinarodni-smlouvy/smlouvy-uzavrene-cr/prehled-smluv.htm

Vybrané kontakty naleznete na konci brožury. 



78 Nhà ở

Toàn cảnh Praha với thung lũng Nuselské

NHÀ Ở
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CÁC KHẢ NĂNG NHÀ Ở TẠI CỘNG HÒA SÉC

Các dạng nhà ở tại CH Séc hẳn không khác lắm so với các nước khác. Trong số các 
dạng nhà ở lâu dài có thể kể đến nhà riêng (hoặc nhà của hợp tác xã) hoặc nhà 
hay căn hộ thuê. Những khả năng khác là nhà thuê lại hoặc nhà trọ hay ký túc xá, 
dạng nhà ở chủ yếu dành cho sinh viên.

Bạn cũng nên biết rằng người nước ngoài có thể mua bất động sản tại Cộng hòa 
Séc kể cả các căn hộ và nhà riêng không có hạn chế gì. Nhưng bản thân việc sở 
hữu bất động sản thì không phải là lý do để có thể được cư trú tại CH Séc.

TÌM KIẾM NHÀ RIÊNG VÀ CĂN HỘ

Khi tìm kiếm nhà riêng và căn hộ bạn có thể sử dụng hàng loạt các cổng quảng 
cáo điện tử, các tờ báo chuyên quảng cáo (ví dụ tờ báo Annonce) hoặc các mạng 
xã hội, hoặc bạn có thể sử dụng dịch vụ các văn phòng môi giới nhà đất.

Dịch vụ môi giới của các văn phòng môi giới nhà đất thường phải mất phí và bạn 
có thể gặp nhiều mức lệ phí khác nhau cũng như chất lượng dịch vụ khác nhau. 
Nên đọc trước những nhận xét hay đánh giá về văn phòng bạn định chọn, hoặc 
so sánh chào hàng của các văn phòng khác nhau. Khi đến xem nhà thường phải 
trả cái gọi là lệ phí giữ chỗ (rezervační poplatek), nhằm đảm bảo bạn sẽ được 
ưu tiên cho thuê (hoặc mua) căn hộ hay ngôi nhà. Khi ký hợp đồng thuê nhà bạn 
thường phải trả tiền đặt cọc (tiếng Séc là kauce hay trước đây còn dùng từ 
jistota), số tiền này có thể bằng 3 lần mức tiền thuê nhà hàng tháng. Tiền đặc cọc 
được trả cho chủ nhà / căn hộ (người cho thuê nhà) và người đó có nghĩa vụ phải 
chứng nhận bằng văn bản việc đã nhận số tiền này. Khi kết thúc hợp đồng thuê 
thì chủ nhà (người cho thuê nhà) có nghĩa vụ trả lại số tiền đặt cọc này, và họ có 
quyền trừ vào đó những khoản tiền còn nợ đã được chứng tỏ rõ ràng (tiền thuê 
nhà hoặc các dịch vụ liên quan như tiền nước, tiền lò sưởi, tiền đổ rác v.v…).

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

Thuê nhà 

Thuê nhà là tên gọi dành cho quan hệ thỏa thuận giữa chủ nhà (người cho thuê 
nhà) và bạn với địa vị là người thuê bất động sản. Quan hệ thuê nhà được bắt đầu 
từ khi đặt bút ký hợp đồng thuê nhà, hợp đồng này phải ký bằng văn bản và phải 
có chứa tất cả những dữ liệu cơ bản (tên hai bên ký kết, mô tả căn hộ, các trang 
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thiết bị đi kèm, phạm vi sử dụng, cách tính tiền thuê v.v…). Nếu thời hạn thuê 
không ghi rõ trong hợp đồng thì hợp đồng được coi là ký kết vô thời hạn. 

Trong hợp đồng thuê cấm không được thỏa thuận điều khoản phạt đối với người 
thuê hoặc ép buộc những nghĩa vụ đặc biệt mà không phù hợp với quan hệ thuê. 
Những điều khoản như vậy sẽ tự động bị mất giá trị. Người cho thuê không có 
quyền cấm bạn thông báo địa chỉ nhà được thuê như là địa chỉ cư trú tại CH Séc 
(với người nước ngoài đây là “địa chỉ cư trú được đăng ký”). Người nước ngoài có 
nghĩa vụ thông báo địa chỉ cư trú trong thời hạn tương ứng tại cơ quan Bộ Nội vụ. 

Nếu là căn hộ của hợp tác xã thì hợp đồng thuê nhà được ký kết với hợp tác xã (tổ 
hợp các cá nhân được thành lập với mục đích kinh doanh, hợp tác xã nhà ở phục 
vụ cho việc đảm bảo và quản lý nhà ở cho các xã viên). Nếu là nhà được thuê lại, 
thì tiền thuê lại và các lệ phí được trả trực tiếp cho người thuê nhà.

Chúng tôi khuyên bạn trước khi ký kết hợp đồng hãy đọc kỹ hợp đồng và tuyệt đối 
không ký những hợp đồng bạn không hiểu. Bạn cũng có thể tìm đến các tổ chức 
phi chính phủ hoặc trung tâm hội nhập để được cung cấp các dịch vụ tư vấn xã 
hội pháp lý miễn phí.
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Thuê lại

Đây là mối quan hệ giữa người thuê nhà và người thuê lại. Bên thuê nhà ký kết với 
bên thuê lại hợp đồng cho thuê lại (podnájemní smlouva) – đây là tình huống khi 
người thuê nhà để lại cho người thuê lại cả căn hộ hoặc một phần căn hộ. Trong 
một số trường hợp, căn hộ đang được cho thuê hoặc một phần căn hộ không thể 
để cho thuê lại mà không có sự đồng ý bằng văn bản của người cho thuê (chủ bất 
động sản).

Người thuê lại có ít quyền lợi hơn so với người thuê nhà – việc cho thuê lại có thể 
chấm dứt mà không nêu rõ lý do, trừ khi hai bên có thỏa thuận khác, và việc cho 
thuê lại chấm dứt muộn nhất vào ngày hợp đồng cho thuê chấm dứt. Người thuê 
lại không có quyền được thuê lại nhà thay thế, bởi vì chủ bất động sản chỉ có nghĩa 
vụ đối với người thuê nhà chứ không có nghĩa vụ gì đối với người thuê lại.

THANH TOÁN LỆ PHÍ LIÊN QUAN ĐẾN NHÀ Ở  

Trong số những thủ tục thông thường liên quan đến việc ở nhà thuê có việc trả 
tiền thuê nhà, thường được trả hàng tháng, tiền tạm ứng năng lượng (điện, ga), và 
cuối cùng là tạm ứng dịch vụ liên quan đến việc sử dụng căn hộ hoặc ngôi nhà 
(chẳng hạn tiền nước dùng, nước thải, rác thải dân dụng, lệ phí thang máy, tiền 
điện chiếu sáng cho các khu dùng chung trong nhà v.v...). 

Tất cả các khoản tạm ứng đều được quyết toán hàng năm. Những khoản tiền bạn 
trả thừa hoặc sẽ được trả lại, hoặc được chuyển sang năm sau, nếu còn thiếu tiền 
thì trong thời hạn quy định bạn sẽ phải trả nốt. 

Lệ phí truyền hình và phát thanh (“koncesionářské poplatky”) được trả trực tiếp cho 
đài truyền hình và đài phát thanh (tức là nó không phải một phần của các lệ phí 
liên quan đến việc sử dụng căn hộ / ngôi nhà) và bạn chỉ phải trả khi trong căn  
hộ / ngôi nhà có tivi hoặc đài (hoặc cả hai). Lệ phí cho truyền hình cáp hoặc kết 
nối internet được trả trực tiếp cho hãng cung cấp các dịch vụ này. 
 
Bạn hãy giữ cẩn thận tất cả các giấy tờ liên quan đến việc thuê hoặc thuê lại căn 
hộ hoặc ngôi nhà và các chứng từ thanh toán tiền thuê nhà và các dịch vụ khác!  



82 Nhà ở

MẤT CHỖ Ở 

Nếu bạn bị mất chỗ ở và không có người thân hay bè bạn để nhờ giúp đỡ thì bạn 
có thể tạm thời tìm đến một trong những tổ chức từ thiện, chẳng hạn như tổ chức 
Cứu Thế Quân (Armáda spásy), tổ chức Caritas Cộng hòa Séc (Charita ČR), tổ chức 
Niềm hy vọng (Naděje) v.v... Các tổ chức này có cung cấp nhà ở tạm thời cho những 
người không có nhà ở theo dạng nhà trọ qua đêm hoặc nhà ở tị nạn. Đây là một 
dịch vụ xã hội chỉ phục vụ cho việc tạm thời khắc phục tình trạng khẩn cấp liên 
quan đến việc mất chỗ ở và không có đủ phương tiện tài chính. Bạn có thể hỏi 
thêm thông tin tại các tổ chức phi chính phủ phi lợi nhuận hoặc trung tâm hội 
nhập. 

CÁC NGUY CƠ VÀ SỰ BẢO VỆ

Cần phải hết sức thận trọng và tính toán kỹ lưỡng khi sử dụng tài chính – khi không 
trả tiền thuê nhà thì bạn có thể nhanh chóng bị đuổi khỏi nhà, trường hợp xấu 
hơn còn bị tịch biên tài sản để bù lại cho tiền thuê nhà còn nợ.
 
Có thể bị tịch biên cả vì những lý do tưởng như nhỏ nhặt, chẳng hạn như không 
nộp phạt vì đi các phương tiện giao thông công cộng không mua vé, không thanh 
toán các khoản trả góp hàng tháng khi vay tiền hoặc mua hàng trả góp, không trả 
lệ phí đổ rác, lệ phí truyền hình và phát thanh, tiền điện thoại, tiền thuê nhà, tiền 
ga và tiền điện, bảo hiểm y tế và xã hội v.v… 



83 Nhà ở

THÔNG BÁO ĐỊA CHỈ CƯ TRÚ VÀ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ 

Số người được thông báo 

Nếu trong hợp đồng thuê nhà có ghi 2 người thuê thì trong nhà cũng chỉ được ở 
2 người. Bộ luật cư trú người nước ngoài có quy định về điều kiện cung cấp dịch 
vụ nhà ở cho người nước ngoài, theo đó đánh giá chủ yếu số người trong nhà phải 
phù hợp với điều kiện vệ sinh và diện tích nền nhà, tối thiểu phải là 8 m2 nếu có 
một người ở, và 12,6 m2 nếu có 2 người ở. Cứ với mỗi một người tiếp theo thì cần 
có thêm 5 m2 nữa.

Thông báo thay đổi địa chỉ cư trú và thư bảo đảm

Hãy thông báo thay đổi địa chỉ cư trú tại CH Séc tại cơ quan Bộ Nội vụ đúng hạn.
 
Các cơ quan công sở có thể gửi thư bảo đảm với nội dung quan trọng cho bạn. Và 
sau 10 ngày từ khi thư được lưu giữ ở bưu điện thì coi như thư đã được trao đến 
tận tay bạn, kể cả khi bạn không hề nhận bức thư. Thư thông báo về việc thư được 
để tại bưu điện sẽ được thả vào hòm thư của bạn hoặc để tại một nơi phù hợp 
khác. 

Cần phải ghi họ và tên của bạn lên hòm thư và chuông cửa để người đưa thư có 
thể bấm chuông và trao tận tay các thư từ, bưu phẩm.

Vybrané kontakty naleznete na konci brožury. 
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Chân dung hai cậu bé ở trung tâm Praha

GIA ĐÌNH, BÌNH 
ĐẲNG, TRẺ EM
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Tại Cộng hòa Séc, gia đình được hiểu là mối quan hệ những thân nhân, sống cùng 
nhau lâu dài trong hôn nhân vợ chồng hoặc hôn nhân đồng giới. Gia đình nhỏ 
thường bao gồm cha mẹ và con cái, gia đình lớn bao gồm cả họ hàng (ông bà, cô 
dì chú bác, anh chị em họ v.v…). Gia đình một vợ một chồng, do luật quy định cho 
phép chỉ có một vợ hoặc chồng. Bố mẹ cùng chịu trách nhiệm nuôi dạy con cái.

Tại Cộng hòa Séc có thể đăng ký hôn nhân dân sự hoặc công giáo. Với các quan 
hệ người cùng giới tính thì luật pháp cũng cho phép đăng ký hôn nhân đồng giới.

HÔN NHÂN

Trong cuộc sống gia đình, cũng như trong các quyền lợi và nghĩa vụ khác, nam giới 
và nữ giới hoàn toàn bình đẳng, hai vợ chồng cùng nhau quyết định về mọi việc 
trong gia đình. Hai vợ chồng cũng có quyền có cùng mức sống như nhau. 

Kết hôn tại Séc được thực hiện trước đại diện phòng hộ tịch, đại diện công giáo 
hay những tổ chức tôn giáo khác có thẩm quyền với sự có mặt của hai nhân chứng. 
Thủ tục kết hôn cần có những chứng từ mà nếu chúng được cấp bằng tiếng nước 
ngoài thì phải được phiên dịch quốc gia dịch ra tiếng Séc và phải được công chứng 
đầy đủ (nếu các hiệp ước, công ước quốc tế không có quy định khác). 

Trong trường hợp kết hôn với người nước ngoài không nói cũng không hiểu tiếng 
Séc hoặc bị khiếm thính hay bị câm, bạn phải có phiên dịch. Không có phiên dịch 
không thể đăng ký kết hôn được. 

Từ việc kết hôn sẽ phát sinh, ngoài những việc khác, tài sản chung của vợ chồng. 
Đây là một hình thức đồng sở hữu đặc biệt chỉ có thể phát sinh giữa hai vợ chồng 
và có quy định pháp lý khác với đồng sở hữu thông thường. Tài sản chung của vợ 
chồng bao gồm những tài sản do một trong hai vợ chồng hoặc cả hai người có 
được trong thời gian hôn nhân tồn tại và những khoản nợ của một trong hai người 
hoặc cả hai người xuất hiện trong thời gian hôn nhân tồn tại. Vì vậy tài sản 
chung của vợ chồng không chỉ là ngôi nhà mà là cả khoản nợ vay ngân 
hàng để mua ngôi nhà đó. Tỉ lệ phân chia tài sản chung của vợ chồng có thể 
thay đổi, hoặc bằng hợp đồng ký giữa hai vợ chồng dưới hình thức văn bản đã tiến 
hành công chứng hoặc bằng quyết định của tòa án.

Hai vợ chồng sử dụng và bảo dưỡng tài sản cùng nhau. Những công việc thông 
thường (mua sắm, sửa chữa) có thể do mỗi người làm riêng. Nếu không phải là 
công việc thông thường, chẳng hạn khi dùng tài sản cho việc kinh doanh, thì phải 
có sự đồng ý của cả hai vợ chồng. 
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Tại CH Séc, ngoài hôn nhân ra chúng ta có thể gặp những gia đình mà cặp đôi 
chưa đăng ký kết hôn nhưng sống chung trong một nhà. Ngay cả những cặp đôi 
như vậy vẫn hoàn toàn bình đẳng về quyền lợi của mình và tại CH Séc đây là một 
hình thức sống chung phổ biến. Trẻ em sinh ra trong quan hệ ngoài giá thú này 
vẫn có quyền lợi như những đứa trẻ sinh ra trong hôn thú. 

SINH CON

Nếu bạn dự định lập gia đình, bạn cần biết rằng phải thông báo việc bé chào đời 
trong vòng 3 ngày làm việc cho phòng hộ tịch (“matrika”) phụ trách địa phương (tùy 
theo nơi sinh của trẻ) và phòng hộ tịch này sẽ ghi tên trẻ vào Sổ khai sinh cũng 
như sẽ cấp giấy khai sinh cho trẻ (rodný list). Thông thường việc thông báo này do 
nhà hộ sinh (hoặc bác sĩ khám) thực hiện, nhưng nếu không thì một trong hai bố 
mẹ sẽ có nghĩa vụ làm việc này. Để được cấp giấy khai sinh cho trẻ thì bạn sẽ phải 
cung cấp một số giấy tờ, danh sách các giấy tờ này sẽ được các phòng hộ tịch, bác 
sĩ phụ khoa hoặc bác sĩ khám tại nhà hộ sinh cung cấp. Giấy khai sinh được cấp 
trong vòng 30 ngày kể từ ngày thông báo đứa trẻ chào đời.

Nếu đứa trẻ người nước ngoài sinh ra trên lãnh thổ CH Séc sẽ rời khỏi CH Séc 
trong vòng 60 ngày thì bố mẹ của đứa trẻ đó không cần phải nộp đơn xin phép 
cư trú cho đứa trẻ (tất nhiên là khi chính họ cũng có cư trú / thị thực) – cư trú của 
đứa trẻ trong thời gian này sẽ được coi là “tạm trú”. Sau đó có thể đệ đơn xin cư 
trú tại CH Séc cho đứa trẻ tại cơ quan đại diện ở nước mình.

Trong trường hợp ngược lại – tức là khi đứa trẻ mới ra đời sẽ cư trú tại Séc lâu hơn 
60 ngày – thì người đại diện pháp lý (bố/mẹ) đứa trẻ phải đệ đơn xin cấp phép cư 
trú trong vòng 60 ngày kể từ ngày đứa trẻ sinh ra đời.

Bố mẹ đang có dạng cư trú gì thì sẽ xin được cho đứa trẻ cùng dạng cư trú đó, tức 
là bố mẹ có thể xin cấp cho đứa trẻ:

•  Thị thực đến 90 ngày (thị thực ngắn hạn) – nếu ít nhất một trong hai bố mẹ 
đứa trẻ đang cư trú tại Séc trên cơ sở thị thực ngắn hạn;

•  Thị thực trên 90 ngày (thị thực dài hạn) – nếu ít nhất một trong hai bố mẹ 
đứa trẻ đang cư trú tại Séc trên cơ sở thị thực dài hạn;

•  Cư trú dài hạn – nếu ít nhất một trong hai bố mẹ đứa trẻ đang cư trú tại Séc 
trên cơ sở giấy phép cư trú dài hạn;
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•  Vĩnh trú – nếu ít nhất một trong hai bố mẹ đứa trẻ đang cư trú tại Séc trên cơ 
sở giấy phép vĩnh trú.

Để xin cấp phép cư trú cho đứa trẻ sinh ra trên lãnh thổ CH Séc cần phải: điền 
đơn xin dạng cư trú tương ứng (thị thực dài hạn / giấy phép cư trú dài hạn hoặc 
vĩnh trú), đứa trẻ có quốc tịch nước nào thì phải xuất trình hộ chiếu của đứa trẻ 
do nước đó cấp, hoặc xuất trình hộ chiếu của bố mẹ đứa trẻ nếu đứa trẻ được ghi 
kèm trong đó, và chứng nhận có bảo hiểm y tế (nếu xin cấp phép vĩnh trú thì 
không cần). Chừng nào đơn xin cấp phép cư trú của đứa trẻ chưa được xử lý xong 
và chưa nhận được thị thực dài hạn / thẻ cư trú, thì đứa trẻ không được ra khỏi 
lãnh thổ CH Séc, nếu không có nguy cơ trẻ sẽ không quay lại CH Séc được nữa.

Nếu đơn xin vĩnh trú được nộp đúng hạn thì hình thức cư trú của trẻ mới sinh 
trong khoảng thời gian từ khi chào đời cho đến khi quyết định xét duyệt đơn có 
hiệu lực pháp lý được coi là vĩnh trú. Điều này cũng có nghĩa là đứa trẻ kể từ khi 
chào đời cho tới khi quyết định có hiệu lực pháp lý (và từ khi cư trú được phê duyệt 
cho sau đó nữa) sẽ được hưởng bảo hiểm y tế công cộng. Để đệ đơn không cần 
thiết phải có hết mọi thủ tục (như chờ cấp hộ chiếu cho trẻ), nếu hạn chờ lâu hơn 
hạn phải nộp! Bạn hãy nộp đơn kể cả khi thủ tục vẫn chưa đủ và hãy bổ sung sau 
những thủ tục còn thiếu. Nếu không đệ đơn xin vĩnh trú đúng hạn, trẻ sẽ không 
có chế độ tham gia hệ thống bảo hiểm y tế công cộng từ khi chào đời. 
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NGHỈ THAI SẢN VÀ NGHỈ ĐẺ 

Cả hai bố mẹ đều phải cùng tham gia việc chăm sóc dạy dỗ con như nhau. Bố mẹ 
có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con chừng nào con còn đi học (lâu nhất là đến khi 26 
tuổi).  

Nhà nước Séc có nhiều chế độ trợ cấp cho gia đình mới sinh con. Trong những 
chế độ cơ bản nhất là quyền được nghỉ làm: nghỉ thai sản (mateřská dovolená) hoặc 
nghỉ đẻ (rodičovská dovolená) và trợ cấp tài chính như trợ cấp thai sản (peněžitá 
pomoc v mateřství) và trợ cấp cho cha mẹ (rodičovský příspěvek). Trong xã hội Séc 
những khái niệm này thường được nói ngắn gọn, trợ cấp thai sản là “mateřská” 
hoặc trợ cấp cho cha mẹ là “rodičovská” và gọi chung cho cả hai loại trợ cấp: cả 
nghỉ làm lẫn trợ cấp tài chính. Trong khi mỗi khái niệm đều có ý nghĩa khác nhau, 
với điều kiện khác nhau để có thể được nhận trợ cấp, sau đây chúng tôi sẽ mô tả 
ngắn gọn các loại trợ cấp. Nếu bạn cần thông tin cụ thể hơn, bạn hãy tìm đến nhân 
viên trung tâm hội nhập hoặc tổ chức phi lợi nhuận, mọi thông tin liên hệ sẽ ở 
phần cuối ấn phẩm này. 

Nghỉ thai sản (= nghĩa là nghỉ làm việc) chỉ dành cho phụ nữ đi làm công ăn lương. 
Đó là thời gian bắt đầu từ 6 đến 8 tuần trước ngày dự sinh do bác sĩ ấn định, và 
kéo dài 28 tuần (37 tuần nếu sinh đa thai). Trong một số trường hợp đặc biệt, luật 
pháp có quy định thời gian nghỉ thai sản ngắn hơn. Nghỉ thai sản không bao giờ 
được ngắn hơn 14 tuần và không được kết thúc hoặc gián đoạn khi chưa hết 6 
tuần kể từ khi đẻ con. Bạn không cần phải xin người sử dụng lao động cho nghỉ 
thai sản; bạn chỉ cần thông báo cho người sử dụng lao động về ngày bắt đầu nghỉ 
thai sản bằng văn bản. Trong suốt thời gian nghỉ thai sản, bạn được người sử dụng 
lao động cho nghỉ làm không lương. 
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Nếu người mẹ không đủ điều kiện nghỉ thai sản, nghĩa là nhận tiền trợ cấp thai 
sản, thì sau khi con chào đời, mẹ có thể đệ đơn xin trợ cấp nghỉ đẻ. 

Khác biệt với nghỉ thai sản, chế độ chỉ dành riêng cho người mẹ, thì cả bố cũng có 
thể xin nghỉ chăm con (rodičovská dovolená). Người mẹ có thể đệ đơn xin nghỉ 
chăm con từ khi hết hạn nghỉ thai sản cho đến khi đứa con đủ 3 tuổi. Người bố 
đứa trẻ có thể nộp đơn xin nghỉ chăm con từ khi con được 14 tuần tuổi và cũng 
cho đến khi con đủ 3 tuổi. Người sử dụng lao động có trách nhiệm cho phép nhân 
viên nghỉ chăm con, nếu người mẹ / người bố yêu cầu. Trong trường hợp này họ 
được người sử dụng lao động cho nghỉ làm không lương.

Trong suốt thời gian nghỉ thai sản, người mẹ được nhà nước phát tiền trợ cấp thai 
sản, trả từ hệ thống bảo hiểm ốm đau (mức tiền được tính trên cơ sở mức lương 
do người sử dụng lao động cung cấp). Để có được chế độ hưởng trợ cấp thai sản 
thì cần phải đáp ứng các điều kiện do luật quy định (ví dụ như bạn phải đóng bảo 
hiểm ốm đau ít nhất 270 ngày trong vòng 2 năm cuối).

Khi nghỉ chăm con thì người mẹ hoặc người bố có thể được nhận tiền trợ cấp nghỉ 
chăm con, đó là khoản trợ cấp từ hệ thống trợ cấp xã hội của nhà nước. Tiền trợ 
cấp nghỉ chăm con được trả theo từng tháng và có thể nhận đến khi trẻ tròn 4 
tuổi. Tổng cộng khoản trợ cấp nghỉ chăm con là 300.000 cua-ron dành cho trường 
hợp 1 con. Thời gian nhận trợ cấp nghỉ chăm con ảnh hưởng đến mức trợ cấp 
hàng tháng được trả (cha mẹ nhận trợ cấp càng lâu, thì tiền trợ cấp hàng tháng sẽ 
càng ít hơn).  
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PHỤ NỮ TRONG XÃ HỘI SÉC 

Phụ nữ tại CH Séc hoàn toàn bình đẳng với nam giới.

Phụ nữ tại CH Séc độc lập và tự chủ.

Phụ nữ tại CH Séc thường đi làm, kinh doanh, đa số chỉ khi nghỉ thai sản và nghỉ 
chăm con họ mới ở nhà với con. Và cũng càng ngày càng có nhiều ông bố nghỉ 
chăm con.

Phụ nữ tự mình đi nhà hàng, xem phim, xem kịch v.v...

BẠO LỰC GIA ĐÌNH VÀ CÁCH PHÒNG TRÁNH

Bạo lực gia đình là hành vi gây tổn hại về thể chất, tinh thần, kinh tế hoặc về tình 
dục, xảy ra lâu dài và thường xuyên giữa những người thân sống chung một nhà. 
Những lần tấn công có thể có nhiều hình thức khác nhau – từ chế giễu, chửi mắng, 
tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt cô lập với xã hội đến hăm dọa, đe dọa, hành hung thể chất 
hoặc khủng bố tinh thần. 

Luật pháp Cộng hòa Séc bảo vệ cho nạn nhân của tất cả các dạng bạo lực trước 
hết bằng Hiến pháp, Bản các quyền và tự do căn bản và các bộ luật khác, trong 
đó có cả Bộ luật hình sự. Bạo lực gia đình thường hay được đánh giá là “hành hạ 
người chung sống cùng nhà”, và thủ phạm có thể bị phạt tù tới 8 năm cho những 
hành vi này.
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Chúng tôi khuyên các nạn nhân của bạo lực gia đình (không nhất thiết chỉ là bạo 
lực vũ phu hoặc có tính chất tình dục) hãy thông báo vụ việc cho Cảnh sát Cộng 
hòa Séc. Trong trường hợp nghiêm trọng thì cảnh sát có quyền đuổi thủ phạm (kẻ 
vũ phu) ra khỏi ngôi nhà hay căn hộ nơi thủ phạm sống cùng với nạn nhân, trong 
vòng 10 ngày. Nếu sự việc được đưa ra tòa xử lý thì thời gian đuổi thủ phạm ra 
khỏi nhà có thể được kéo dài cho đến khi tòa án quyết định (hoặc có biện pháp 
xử lý tạm thời). Nếu bạn sợ không dám tìm đến cảnh sát thì chúng tôi khuyên các 
bạn ít ra cũng nên tìm sự giúp đỡ của các tổ chức phi chính phủ.

Những tổ chức này có thể giúp bạn bằng cách: 

• Hỗ trợ khủng hoảng – chỗ ở với địa chỉ kín; 

• Tìm nhà tạm lánh với địa chỉ kín; 

• Tư vấn cho người có nguy cơ bị bạo lực gia đình; 

•  Cung cấp thông tin pháp lý cho nạn nhân của tội phạm hình sự liên quan đến 
bạo lực gia đình; 

• Tìm chỗ ở trợ giúp sau với địa chỉ kín. 

Danh sách các thông tin liên hệ giúp đỡ trong lĩnh vực bạo lực gia đình được ghi 
ở cuối cuốn sổ tay này. 

Soupis kontaktů k pomoci v oblasti domácího násilí je uveden na konci této 
brožury. 
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Thác nước trong Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia thung lũng Terčino

NHỮNG LỜI KHUYÊN BỔ ÍCH
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TRỢ GIÚP VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN MIỄN PHÍ 

Khi cần bạn hãy tìm đến các trung tâm hội nhập và các tổ chức phi chính phủ phi 
lợi nhuận, các tổ chức này hoạt động để giúp đỡ bạn và cung cấp tư vấn pháp lý 
và xã hội miễn phí cho bạn.

MÔI GIỚI

Hãy kiểm tra độ tin cậy của các công ty môi giới lao động. Danh sách các công ty 
môi giới có giấy phép được đăng tải trên cổng điện tử của Bộ Lao động và xã hội. 

Bạn đừng trả tiền một cách không cần thiết cho việc giải quyết thủ tục nhập cảnh 
và cư trú tại Cộng hòa Séc; đa số các thủ tục này bạn đều có thể tự làm lấy được! 
Bạn hãy thu thập đủ các thông tin đáng tin cậy thông qua cơ quan đại diện của 
Séc, qua cổng di dân điện tử chính thức của Bộ Nội vụ CH Séc hoặc qua các tổ 
chức phi chính phủ phi lợi nhuận và các trung tâm hội nhập tại CH Séc. Bạn đừng 
tự động tin tưởng những thông tin không rõ nguồn gốc, không phải từ nguồn tin 
chính thức. 

 
GIẤY TỜ TÙY THÂN VÀ CÁC VĂN BẢN

Bạn đừng đưa cho người khác giấy tờ tùy thân của mình (hộ chiếu và thẻ sinh trắc) 
và photocopy hoặc chụp công chứng các văn bản quan trọng. 

Cũng nên mang theo sang CH Séc cả những giấy tờ liên quan đến trình độ học vấn 
của bạn, của các con bạn (nếu đi cùng), thẻ tiêm chủng hay những giấy tờ quan 
trọng khác. 

Bạn hãy giữ gìn cẩn thận thẻ cư trú sinh trắc tại CH Séc, vì nếu bị mất hay bị hư 
hại thì bạn sẽ phải trả lệ phí khá cao để xin cấp lại thẻ mới. 

GIẤY ỦY QUYỀN

Bạn đừng ký giấy ủy quyền tổng hợp cho những thủ tục bạn có thể tự làm được 
(chẳng hạn như ký hợp đồng, nhận thư từ v.v...). Giấy ủy quyền thường được sử 
dụng cho một phạm vi được hạn chế cụ thể, một cá nhân cụ thể hoặc đến một 
ngày cụ thể định ra cho việc đại diện. Chúng tôi khuyên các bạn chỉ ủy quyền trong 
trường hợp thực sự cần thiết và chỉ cho những người đáng tin cậy (người nhà hoặc 
bạn thân). 
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Bạn hãy giữ cẩn thận tất cả các giấy tờ văn bản và hãy luôn luôn ký kết mọi hợp 
đồng và thỏa thuận liên quan đến công việc (hay cả nhà ở và các việc khác) của 
bạn bằng văn bản để nếu cần thì có thể đòi hỏi quyền lợi của mình.

ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC

Hợp đồng lao động và nội dung công việc bạn sẽ làm phải được thỏa thuận bằng 
văn bản. Trong trường hợp sau khi đến CH Séc bạn bị bắt làm những công việc 
khác với thỏa thuận ban đầu và bạn không đồng ý với điều đó thì đây là sự vi phạm 
pháp luật từ phía người sử dụng lao động của bạn, đó là tội hình sự lừa đảo, hoặc 
tồi tệ hơn nữa là tội buôn người với mục đích cưỡng ép lao động (hoặc thậm chí 
bóc lột tình dục). Cả nam và nữ đều có thể rơi vào tình cảnh này và bạn sẽ nhận 
ra được tình huống này chẳng hạn từ cách đối xử không đúng mực, điều kiện làm 
việc tồi tệ (bị bắt làm thêm giờ, điều kiện thiếu vệ sinh, công việc nguy hiểm hoặc 
có hại đến sức khỏe), bị bắt trả những khoản nợ ảo hay bị bóc lột tình dục. Trong 
trường hợp này bạn hãy tìm ngay đến những tổ chức phi chính phủ chuyên môn 
(xem mục Liên hệ) hoặc Cảnh sát Cộng hòa Séc để được giúp đỡ tự bảo vệ bản 
thân. Sự làm chứng của bạn sẽ hỗ trợ cho việc trừng phạt thủ phạm và bảo vệ 
những người khác không bị bóc lột nữa. 

NỢ NẦN VÀ CHỨNG NHẬN KHÔNG NỢ

Bạn hãy thận trọng với việc vay tiền (nhất là của những công ty không phải là ngân 
hàng và cho “vay nóng không cần giấy tờ” v.v…) để những khoản nợ và có thể cả 
việc bạn bị tịch biên (exekuce) sau đó không khiến bạn rơi vào cạm bẫy và gây ra 
những vấn đề có thể dẫn tới việc bạn cư trú bất hợp pháp. Các khoản tiền phạt và 
cả tiền lãi từ tiền phạt có thể chỉ liên quan đến những vấn đề tưởng như nhỏ nhặt, 
chẳng hạn phạt vì đi tàu xe trốn vé, không trả lệ phí truyền hình và phát thanh, 
không thanh toán các khoản trả góp hàng tháng khi vay tiền hoặc mua hàng trả 
góp, không trả lệ phí đổ rác, không trả tiền điện thoại, tiền thuê nhà, tiền ga và 
tiền điện, phí bảo hiểm y tế và xã hội v.v... 

Tại CH Séc có tồn tại danh bạ con nợ. Chứng nhận không nợ cũng bị yêu cầu với 
hoạt động kinh doanh và giấy phép cư trú của bạn. 
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TUÂN THỦ PHÁP LUẬT 

Việc vi phạm các nghĩa vụ cư trú và lao động và vi phạm pháp luật của CH Séc nói 
chung có thể dẫn đến việc bạn bị trục xuất khỏi CH Séc, nhưng đồng thời là tên 
của bạn sẽ bị đưa vào Hệ thống thông tin Schengen (SIS). Điều này có nghĩa là bạn 
sẽ bị cấm nhập cảnh vào tất cả các nước thành viên khối Schengen.

THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TẠI CỘNG HÒA SÉC

Bạn hãy thông báo thay đổi địa chỉ cư trú của bạn tại CH Séc cho cơ quan Bộ Nội 
vụ trong thời hạn quy định. Các cơ quan công sở có thể gửi thư bảo đảm với nội 
dung quan trọng cho bạn. Và sau 10 ngày từ khi thư được lưu giữ ở bưu điện thì 
coi như thư đã được trao đến tận tay bạn, kể cả khi bạn không hề nhận bức thư. 
Thư thông báo về việc thư được để tại bưu điện sẽ được thả vào hòm thư của bạn 
hoặc để tại một nơi phù hợp khác.

DÀNH DỤM CHO TRƯỜNG HỢP ĐỘT XUẤT 

Nếu có thể, bạn hãy để dành một khoản tiền cho trường hợp gặp vấn đề đột xuất 
hoặc phải hồi hương. 
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Nhà nông thôn trên dãy núi Orlické

CUỘC SỐNG THỰC 
TẾ THƯỜNG NGÀY
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GỌI ĐIỆN THOẠI KHẨN CẤP

Đường dây khẩn cấp 112

Bằng đường dây khẩn cấp 112 bạn có thể gọi cho các đội cứu trợ tại tất cả các 
nước thành viên Liên minh Châu Âu (EU). Có thể gọi đến số này từ điện thoại 
tường cũng như điện thoại di động. Đường dây này miễn phí trên toàn lãnh thổ 
EU. Nó cũng cho phép xác định được vị trí của người gọi đến.

Đường dây 112 được dành cho bất cứ người nào gặp hoạn nạn trên lãnh thổ EU 
và một số nước khác nữa và cần có sự giúp đỡ khẩn cấp của các lực lượng cứu hộ 
hay an ninh (cứu hỏa, cảnh sát, cứu thương). 

Bạn có thể dùng đường dây 112 kể cả khi bạn không biết tiếng Séc, vì nhân viên 
tổng đài biết nói nhiều thứ tiếng khác nhau. Bạn có thể gọi từ bất kỳ máy điện 
thoại nào, kể cả khi hết tiền hoặc không có thẻ SIM, hoặc khi bạn đang có mặt tại 
địa điểm có sóng hạn chế.

Nếu bạn chỉ cần xử lý vấn đề sức khỏe, thông báo tội hình sự v.v... thì hãy gọi trực 
tiếp đến các số điện thoại khẩn cấp của Cộng hòa Séc: 

150 cứu hỏa
155 cứu thương
158 cảnh sát quốc gia
156 cảnh sát thành phố

Hiện nay các số điện thoại này có hiệu lực tương đương như số 112.

Khi bị đe dọa đến tính mạng thì bất kỳ người nào cũng đều được khám chữa bệnh 
(nếu người nước ngoài không có bảo hiểm thì sau đó sẽ bị đòi nợ các khoản chi 
phí khám chữa bệnh, kể cả khi không có bảo hiểm y tế).

GIAO THÔNG 

Giao thông công cộng thành phố (Městská hromadná doprava – MHD) tùy theo 
từng nơi mà có thể bao gồm xe buýt, tàu điện, xe buýt chạy điện, tàu điện ngầm 
(chỉ có ở Praha). Sử dụng giao thông công cộng phải mua vé và mỗi thành phố có 
giá vé khác nhau. Không chỉ cần mua vé không thôi mà còn cần phải dập vé trong 
những máy tự động. Phải mua vé cả cho chó và đồ đạc vali, nếu chúng không đáp 
ứng được điều kiện vận chuyển miễn phí. Việc mua vé và dập vé được các nhân 
viên soát vé kiểm tra và nếu đi lậu vé thì sẽ bị phạt nặng. 
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Tại một số thành phố của CH Séc, giao thông công cộng được tích hợp, tức là vé 
đi tàu xe trong thành phố cũng có thể dùng để đi ra các làng ngoại ô. Trong các 
hệ thống giao thông tích hợp các loại hình giao thông (xe buýt, tàu hỏa v.v...) cùng 
phối hợp với nhau và tạo nên một hệ thống các tuyến đường đan nối lẫn nhau.

Một số đối tượng được giảm giá vé. Thường là giảm giá cho trẻ em, học sinh, sinh 
viên, người khuyết tật hoặc người cao tuổi. Cả một số đối tượng khác cũng được 
giảm giá vé nhất định, như bố mẹ đẩy con trong xe đẩy. Thông tin chi tiết về chế 
độ giảm giá vé bạn có thể tìm trên trang web của công ty vận tải hoặc tại các trung 
tâm thông tin / tại các quầy tính tiền của công ty vận tải. Trong trường hợp tàu hỏa 
bạn sẽ tìm thấy những trung tâm thông tin tại nhà ga tàu, xe buýt thì tại bến xe 
khách, thông tin về giao thông công cộng thành phố thì bạn tìm trên trang web 
của nhà cung cấp dịch vụ vận tải tại thành phố đó. Để được giảm giá thì thường 
cần phải làm thẻ đặc biệt do công ty vận tải cấp.

Giao thông giữa các thành phố tại CH Séc được đảm bảo bằng xe buýt và tàu hỏa, 
với một mạng lưới các tuyến đường tương đối dày đặc. Bảng giờ tàu xe có thể xem 
được trên mạng internet (chẳng hạn www.idos.cz), một số loại vé cũng có thể mua 
trực tiếp trên mạng. Tất cả các thông tin về kết nối giao thông cũng có tại các trung 
tâm thông tin của các công ty vận tải hoặc tại các bến xe khách lớn, nơi bạn cũng có 
thể mua vé. Trong một số trường hợp, bạn sẽ cần phải mua vé chỗ sớm để đặt trước 
chỗ ngồi trong chuyến xe hoặc chuyến tàu phù hợp về thời gian cho bạn. 

LÁI XE

Tại Cộng hòa Séc bất kỳ ai có bằng lái xe hợp lệ đều có thể lái xe cơ giới. Nếu đủ 
18 tuổi có thể lái xe ô tô. Việc phụ nữ lái xe ô tô khá phổ biến. 

Tại CH Séc, mọi phương tiện đều đi phía bên phải đường.

Bằng lái xe là thủ tục chứng minh được 
phép lái xe. Để được cấp bằng lái xe thì 
phải tốt nghiệp khóa học tại trường dạy 
lái và thi đỗ. Bằng lái xe do các ủy ban xã 
có phạm vi hoạt động mở rộng tại Cộng 
hòa Séc cấp. Khi lái xe cơ giới, bắt buộc tài 
xế phải mang theo người bằng lái xe, giấy 
tờ tùy thân, giấy tờ bảo hiểm xe gọi là 
“bằng xanh lá cây” (“zelená karta”) và giấy 
tờ xe để có thể xuất trình khi bị kiểm tra. 
Người nước ngoài không phải là công dân 
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nước thành viên Liên minh Châu Âu và được vĩnh trú hoặc cư trú dài hạn tại CH 
Séc với thời hạn dài hơn 1 năm có nghĩa vụ đề nghị ủy ban xã có phạm vi hoạt 
động mở rộng cấp bằng lái xe thay cho bằng lái xe được nước ngoài cấp trong 
vòng 3 tháng kể từ khi giấy phép vĩnh trú hoặc cư trú dài hạn có hiệu lực. Tất nhiên 
không phải bằng lái nào cũng có thể đổi lấy bằng lái Séc được. 

Về cơ bản có thể yêu cầu đổi những bằng lái đáp ứng được điều kiện nêu trong 
Công ước về giao thông đường bộ (Vienna, 1968). Để có thông tin chính xác hơn 
bạn hãy hỏi trước tại ủy ban xã hoặc ủy ban tỉnh (hoặc Bộ Giao thông CH Séc) xem 
bằng lái cụ thể có thể đổi được không, hay bạn sẽ phải đi thi lại để lấy bằng lái xe. 

Tất cả các xe cơ giới đều phải được đăng ký tại ủy ban xã. Mỗi chiếc xe cũng phải 
có bảo hiểm trách nhiệm – bảo hiểm bắt buộc. Xe hơi phải được đưa đi kiểm tra 
kỹ thuật và đo khí thải đều đặn. 

Trong thành phố chỉ được phép đỗ xe tại các nơi quy định và phần lớn phải trả 
tiền (thường được thanh toán qua máy tính tiền đỗ xe). Tình trạng ùn tắc giao 
thông trong trung tâm ở nhiều thành phố được giải quyết bằng cách phân chia 
khu vực đậu xe, chỉ người dân sống tại khu vực đó có thể được phép đỗ xe nếu trả 
phí hàng năm. Vì vậy nên phải hiểu rõ hệ thống phân chia khu vực đậu xe để bạn 
không bị phạt nếu đỗ xe sai hoặc bạn không phải xử lý tình huống khi xe bạn bị 
cẩu đi.

Khi sử dụng xa lộ tại CH Séc, bạn cần phải mua 
tem xa lộ.

Tốc độ tối đa cho phép tại CH Séc:

Trong thành phố / xã: 50 km/h 

Ngoài thành phố / xã: 90 km/h

Trên xa lộ: 130 km/h

Tại Cộng hòa Séc được áp dụng cái gọi là Luật 
không khoan dung chất cồn, tức là sau khi uống 
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hay dùng bất cứ một lượng bia rượu hay chất kích thích nào tài xế đều không được 
phép lái xe. 
BƯU ĐIỆN, TRAO ĐỔI THƯ TỪ HÀNH CHÍNH 

Tại CH Séc, bạn có thể dùng dịch vụ Bưu điện Séc để gửi thư bình thường, thư bảo 
đảm, bưu phẩm, gửi thư ra nước ngoài v.v... 

Nếu cần gửi các giấy tờ hành chính, thư từ cho công sở v.v… thì tốt nhất là nên gửi 
theo hình thức thư bảo đảm. Bưu điện Séc sẽ chứng nhận việc gửi thư lên tờ 
phiếu gửi (podací lístek) và sau đó sẽ chịu trách nhiệm nếu đánh mất hoặc làm hư 
hỏng thư này. Sau đó bạn có thể xuất trình tờ phiếu gửi đã được bưu điện chứng 
nhận với công sở đã được bạn gửi thư để làm bằng chứng.

Nếu người đưa thư không gặp được bạn ở nhà khi đưa thư bảo đảm thì sẽ để lại 
trong hòm thư của bạn một tờ giấy gọi vì không gặp được người nhận. Trong 
trường hợp đó bạn phải tự ra bưu điện lấy thư và bạn sẽ phải xuất trình giấy tờ 
tùy thân (hộ chiếu, thẻ cư trú) tại bưu điện. 

Vì thế để thư từ của công sở có thể gửi được đến tay, bạn cần phải ghi tên của 
bạn trên cả chuông cửa và hòm thư. Trong trường hợp thay đổi địa chỉ thì bạn 
cần phải thông báo về thay đổi này với cơ quan Bộ Nội vụ trong thời hạn quy định. 

Tại bưu điện, bạn cũng có thể tìm thấy dịch vụ Czech POINT (bạn cũng sẽ tìm được 
dịch vụ này ở những địa điểm khác nữa), đây là địa điểm hỗ trợ cho một số công 
việc hành chính của các cơ quan nhà nước. Các địa điểm Czech POINT cấp trích 
lục được công chứng từ một số hệ thống thông tin của nhà nước và tạo điều kiện 
cho bạn chẳng hạn thông báo bắt đầu kinh doanh hoặc các thay đổi trong kinh 
doanh, hoặc xin trích lục từ danh bạ bất động sản, chứng thực bản sao (công 
chứng) của các văn bản v.v... 

Bạn có thể xem thêm thông tin tại trang web www.ceskaposta.cz. 
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Lâu đài quốc gia Hluboká nad Vltavou

THÔNG TIN  
HỮU ÍCH KHÁC
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MỘT SỐ NGÀY LỄ VÀ NGÀY NGHỈ TẠI CỘNG HÒA SÉC

1/1 Năm mới, Ngày khôi phục nền độc lập nước Séc

Thứ sáu Tuần Thánh (ngày lễ không cố định)

Thứ hai Phục sinh (ngày lễ không cố định)

1/5 Ngày quốc tế lao động

8/5 Ngày chiến thắng 
5/7 Ngày lễ các nhà truyền đạo Cyril và Metoděj 

6/7 Ngày hỏa thiêu nhà tư tưởng Jan Hus 

28/9 Ngày tạo lập quốc gia Séc 

28/10 Ngày thành lập nước Tiệp Khắc độc lập 

17/11 Ngày chiến đấu vì tự do và dân chủ

24/12 Ngày lễ Giáng Sinh 

25/12 Ngày lễ Giáng Sinh đầu tiên 
26/12 Ngày lễ Giáng Sinh thứ hai

PHONG TỤC VÀ TRUYỀN THỐNG

Trong số những phong tục quan trọng nhất phải kể đến những phong tục tập 
quán liên quan đến hai ngày lễ chính của Cơ đốc giáo, đó là Lễ Giáng sinh (Vánoce) 
và Lễ Phục sinh (Velikonoce). Trong cả năm, người Séc cũng tổ chức một số ngày lễ 
liên quan đến các truyền thống dân gian, chẳng hạn lễ Đốt phù thủy (ngày 30/4), 
khi người dân đốt các đống lửa và mừng mùa xuân bắt đầu. Một tục lệ dân gian 
khác được đa số người dân gìn giữ là ngày lễ Thánh Mikuláš (ngày 6/12), khi vào 
buổi tối trước ngày lễ ông thánh được một con quỷ và một thiên thần tháp tùng 
đi thăm trẻ em và phát bánh kẹo cho những đứa trẻ ngoan, hoặc phát hòn than 
cho những đứa trẻ hư. Một ngày lễ liên quan đến trẻ em nữa là ngày 1/6, ngày 
Quốc tế thiếu nhi và có các chương trình giải trí và văn hóa khác nhau được tổ 
chức cho trẻ em. Ngày lễ Tình yêu được người Séc tổ chức vào ngày 1/5 và theo 
tục lệ thì đôi tình nhân hôn nhau dưới gốc cây anh đào nở hoa. Một ngày quan 
trọng đối với người Séc nữa là ngày Tưởng niệm người đã khuất (ngày 2/11). Ngày 
này được người dân gọi là “Hương hồn” (“dušičky”) và vào thời gian này người dân 
thường đến thăm các nghĩa trang để tưởng nhớ đến tổ tiên của mình.  
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TÍN NGƯỠNG

Bản các quyền và tự do cơ bản đảm bảo tự do tín ngưỡng. Mặc dù nhiều người 
dân Séc vô thần và không theo giáo hội nào nhưng tôn giáo phổ biến nhất là Cơ 
đốc giáo và từ tôn giáo này cũng phát sinh nhiều truyền thống và tập tục trong xã 
hội Séc.

KIẾN THỨC VĂN HÓA CƠ BẢN

Tại CH Séc có nhiều địa điểm là di tích lịch sử được khách du lịch toàn thế giới ưa 
chuộng. Mười hai di tích nổi tiếng và có ý nghĩa nhất thậm chí còn được ghi tên 
trong danh sách di sản văn hóa thế giới của UNESCO.

Trong số những công trình văn hóa và giáo dục quan trọng nhất cần phải kể đến 
Đại học tổng hợp Sác-lơ (Univerzita Karlova), Nhà hát quốc gia (Národní divadlo), 
Viện Hàn lâm Khoa học Cộng hòa Séc (Akademie věd ČR), Viện bảo tàng quốc gia 
(Národní muzeum) và các công trình khác.

Cộng hòa Séc cũng có hàng loạt nghệ sĩ, nhà khoa học và nhà tư tưởng nổi tiếng. 
Trong số những nhạc sĩ nổi tiếng thế giới có Bedřich Smetana, Antonín Dvořák hay 
Leoš Janáček. Trong số những nhân vật nổi tiếng của lịch sử Séc cần phải kể đến 
Thầy Jan Hus (thế kỷ 14-15) hay Jan Amos Komenský (Comenius, thế kỷ 16-17). 
Trong số các nhà văn và nhà triết học thời hiện đại nổi tiếng thế giới chẳng hạn có 
Tomáš Garrigue Masaryk (tổng thống Tiệp Khắc đầu tiên sau khi thành lập nhà 
nước Tiệp Khắc độc lập vào năm 1918), Jaroslav Seifert (người đoạt giải thưởng 
Nobel văn học), Jaroslav Hašek, Franz Kafka, Karel Čapek, Bohumil Hrabal, Božena 
Němcová, Milan Kundera, Václav Havel (tổng thống đầu tiên sau Cách mạng nhung 
vào năm 1989). 

Các nhà khoa học nổi tiếng của Séc gồm có chẳng hạn như Jaroslav Heyrovský 
(người đoạt giải thưởng Nobel hóa học), Otto Wichterle (nhà sáng chế ra kính áp 
tròng), hay Antonín Holý (người tìm ra thuốc diệt vi khuẩn dùng điều trị bệnh HIV/
AIDS). 

Trong số các họa sĩ chúng ta có thể kể đến nhà họa sĩ trường phái Tân nghệ thuật 
Alfons Mucha và người sáng lập ra trường phái hội họa trừu tượng hiện đại 
František Kupka.

Các hoạt động văn hóa tại Séc được thông báo qua các tờ báo và tạp chí. Một cách 
khác để có được thông tin về các hoạt động trong xã hội là theo dõi các phương 
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tiện truyền thông nhà nước – Đài truyền hình Séc (Česká televize) và Đài phát thanh 
Séc (Český rozhlas).
 

MỘT VÀI THÔNG TIN BỔ SUNG

Trong văn hóa Séc có phân biệt cách xưng hô kính trọng (vykání) và thân mật 
(tykání). Xưng hô kính trọng bao giờ cũng được sử dụng giữa những người lớn tuổi 
không quen biết hoặc trong môi trường hành chính. Nếu hai người đang xưng hô 
kính trọng thì người đề nghị chuyển sang xưng hô thân mật bao giờ cũng phải là 
phụ nữ, người lớn tuổi hơn hoặc cấp trên. Việc mời chuyển sang xưng hô thân mật 
là biểu hiện của thái độ thân thiện và cởi mở. Xưng hô thân mật được dùng trong 
gia đình và bạn bè.

Một điểm đặc trưng của ngôn ngữ Séc là việc sử dụng hai dạng ngôn ngữ – ngôn 
ngữ chuẩn mực và ngôn ngữ dân dã. Khi nói chuyện với bè bạn, người Séc thường 
sử dụng ngôn ngữ dân dã, khi làm việc chính thức hoặc khi cần viết thư từ văn bản 
thì họ sử dụng ngôn ngữ chuẩn mực. Đối với người nước ngoài, lúc đầu điều này 
có thể gây lẫn lộn. Nếu người nước ngoài học tiếng Séc từ những người bạn thì có 
thể sẽ học được cách diễn đạt bằng ngôn ngữ dân dã và điều này sẽ không được 
các thầy giáo trong trường hoặc tại công sở chấp nhận. 

Cần phải đến các cuộc hẹn gặp thật đúng giờ, chương trình đã thỏa thuận hoặc 
thời gian gặp gỡ đều được tuân thủ, nếu có thay đổi thì phải báo trước và xin lỗi. 
Để ai đó chờ lâu hơn 15 phút bị coi là mất lịch sự.

Thoạt nhìn thì người Séc có vẻ như thiếu xởi lởi và dè dặt. Họ khá giữ ý với người 
lạ (kể cả với những người Séc khác) và không biểu hiện tình cảm ra ngoài. Nhưng 
khi đã kết bạn thì người Séc rất rộng lượng và thân thiện. Nếu người Séc mời bạn 
về nhà chơi thì đó không phải là một hành động trống rỗng hay cử chỉ xã giao, mà 
đó là biểu hiện thực sự của tình bạn. Chuyến thăm của bạn sẽ được chào đón.

Trong thời gian rỗi người Séc thích dành thời gian cho thể thao, kể cả chơi thể thao 
tích cực cũng như xem thể thao thụ động. Môn được coi là là môn thể thao dân 
tộc và được rất nhiều người ưa chuộng, cổ vũ là khúc côn cầu trên băng và bóng 
đá. Nhưng người Séc cũng tự mình chơi thể thao – nhiều người Séc thích đi xe đạp, 
vào mùa hè họ chèo thuyền trên các con sông, đi dã ngoại, vào mùa đông họ trượt 
tuyết. Những ngày cuối tuần họ thường đi nghỉ tại những ngôi nhà nghỉ hoặc căn 
lều ở làng quê. Nơi họ hay gặp gỡ nhau nhất là các quán ăn, nhà hàng và quán cà 
phê. Người Séc cũng rất thích đi xem phim, đi nhà hát và đọc sách. 
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HÚT THUỐC VÀ UỐNG RƯỢU 

Hút thuốc lá và uống rượu tại Cộng hòa Séc đều được cho phép, đồ được ưa 
chuộng nhất là bia và rượu vang, tuy nhiên, cấm hút thuốc trong nhà hàng, tại các 
công sở và cơ sở công cộng như trường học hoặc bệnh viện. Trên tàu hỏa, xe buýt 
và phương tiện giao thông công cộng cũng cấm hút thuốc. Chỉ được phép bán 
rượu và thuốc lá cho những ai đã đủ mười tám tuổi. 

RÁC THẢI VÀ PHÂN LOẠI RÁC THẢI  

Trong những năm gần đây việc phân loại rác thải vào các thùng rác màu là điều 
đương nhiên trong gia đình người Séc. Chất thủy tinh phân loại vào thùng rác màu 
xanh lá cây và màu trắng, giấy vào thùng xanh da trời, chất nhựa vào thùng vàng, 
chất hữu cơ vào thùng màu nâu, cũng phân loại cả hộp giấy đựng đồ uống, kim 
loại hoặc quần áo và giày dép cũ. Các chất thải hỗn hợp có kích cỡ nhỏ thì vứt vào 
thùng rác màu đen.

Rác thải như là đèn bàn hoặc bất cứ thứ đồ gì lớn hơn thì không vứt vào thùng rác 
thông thường. Những loại rác này bạn có thế vứt vào bãi thu gom rác thải, nơi thu 
gom miễn phí rác thải có kích cỡ lớn hoặc rác thải nguy hại (như thiết bị đồ điện, 
sơn, polystyren, kim loại v.v…).

Bạn đừng bao giờ thải rác ra ngoài đường. Hành vi này có thể bị phạt.
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Tòa thành Hrubá skála, vùng Český ráj

LIÊN HỆ
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THỦ TỤC CƯ TRÚ, GIA HẠN CƯ TRÚ, THÔNG BÁO THAY 
ĐỔI 

Cơ quan Bộ Nội vụ, Cục Chính sách tị nạn và di dân (OAMP), phòng cư trú 
ngoại kiều  
www.mvcr.cz/cizinci – tại đây bạn sẽ có được tất cả các thông tin về cư trú và 
liên lạc với các cơ quan Bộ Nội vụ tại các địa phương

Nếu có câu hỏi gì bạn có thể liên hệ: Đường dây thông tin của Bộ Nội  
vụ: (+420) 974 820 680

KIỂM TRA CƯ TRÚ, CÔNG CHỨNG GIẤY MỜI THĂM THÂN, 
NGHĨA VỤ TRÌNH BÁO SAU KHI VÀO LÃNH THỔ SÉC

Cảnh sát ngoại kiều 
www.policie.cz/clanek/informace-pro-pobyt-cizincu.aspx 

THÔNG TIN VÀ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Nếu bạn cần trợ giúp xử lý tình huống của mình thì bạn có thể tìm đến các tổ chức 
phi lợi nhuận phi chính phủ (viết tắt NGO) hoặc các Trung tâm hỗ trợ hội nhập 
người nước ngoài (cũng được gọi là trung tâm hội nhập – integrační centra), những 
đơn vị này được thành lập để giúp người nước ngoài. Nhiệm vụ của họ là tư vấn 
xã hội và cung cấp thông tin  liên quan đến mọi khía cạnh cuộc sống tại CH Séc, 
tiếp theo là hỗ trợ pháp lý, tổ chức các khoá học tiếng Séc, giúp đỡ dịch thuật v.v… 
Nhân viên các trung tâm là những người chuyên gia cung cấp thông tin và giúp đỡ 
chuyên nghiệp và họ nắm bắt những thông tin thời sự và chính xác. Dịch vụ của 
họ đều miễn phí, một số khóa học tiếng Séc phải trả học phí. 

Chúng tôi cũng khuyên bạn nên tham gia các hoạt động văn hóa của các tổ chức 
này vì chúng sẽ giúp đỡ bạn hội nhập tốt hơn vào cuộc sống tại CH Séc sau khi 
đến đây.
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CÁC TRUNG TÂM HỘI NHẬP (CÁC TRUNG TÂM HỖ TRỢ 
HỘI NHẬP NGƯỜI NƯỚC NGOÀI)

Các trung tâm hội nhập hoạt động tại tất cả các tỉnh trên toàn Séc. Tại đây các 
chuyên gia sẽ tư vấn cho bạn cần làm những thủ tục gì tại công sở nào, tại đây bạn 
có thể học tiếng Séc, họ sẽ tư vấn cho bạn cần phải làm gì trong các tình huống 
hay xảy ra trong cuộc sống. Họ tìm người phiên dịch cho bạn và giúp bạn kiểm tra 
các hợp đồng trước khi bạn ký kết. Tại các trung tâm hội nhập đều có máy tính và 
mạng internet mà bạn có thể dùng miễn phí.

Đa số cách dịch vụ đều miễn phí,  một số dịch vụ là trả phí. Nhân viên trung tâm 
sẽ thông báo cho bạn trước về các điều kiện sử dụng dịch vụ. Thông tin chi tiết về 
dịch vụ bạn có thể tìm thấy trên trang web www.integracnicentra.cz.

Trung tâm hội nhập Praha (Integrační centrum Praha - ICP)
Žitná 1574 / 51, 110 00 Praha 1
Điện thoại: +420 252 543 846 
E-mail: info@icpraha.com
www.icpraha.com

Trung tâm hội nhập Praha có các chi nhánh tại Praha 1, Praha 13 và Praha 14.

Trung tâm hội nhập Praha là tổ chức được Tòa thị chính thủ đô Praha tài trợ. Bạn 
có thể tìm thông tin về hội nhập và cuộc sống tại Praha qua ứng dụng di động 
Praguer và trên trang web của thủ đô Praha www.metropolevsech.eu.

Trung tâm hỗ trợ hội nhập người nước ngoài – Tỉnh Trung Séc 
(Centrum na podporu integrace cizinců – Středočeský kraj)

Chi nhánh Mladá Boleslav
Dukelská 1093
293 01 Mladá Boleslav
Điện thoại: +420 311 584 406
E-mail: icmladaboleslav@suz.cz

Chi nhánh Kladno
Cyrila Boudy 1444
272 01 Kladno – Kročehlavy
Điện thoại: +420 325 630 546
E-mail: ickladno@suz.cz
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Chi nhánh Benešov
Žižkova 360
256 01 Benešov
Điện thoại: +420 326 905 279
E-mail: icbenesov@suz.cz

Chi nhánh Příbram
U Nemocnice 85
261 01 Příbram I. 
Điện thoại: +420 326 905 249
E-mail: icpribram@suz.cz

Chi nhánh Kutná Hora
Benešova 97
284 01 Kutná Hora
Điện thoại: +420 326 905 408
E-mail: ickutnahora@suz.cz

Trung tâm hỗ trợ hội nhập người nước ngoài – Tỉnh Nam Séc 
(Centrum na podporu integrace cizinců – Jihočeský kraj)
Kněžskodvorská 2296
370 04 České Budějovice
– phần phía sau khu nhà của Česká spořitelna, song song với phố Pražská, tầng 1
Điện thoại: + 420 387 202 508
E-mail: icceskebudejovice@suz.cz

Trung tâm hỗ trợ hội nhập người nước ngoài – Vysočina (Centrum 
na podporu integrace cizinců – Vysočina)
Tolstého 15
586 01 Jihlava
Điện thoại: +420 567 212 257, +420 778 401 506
e-mail: icjihlava@suz.cz

Trung tâm hỗ trợ hội nhập người nước ngoài – Tỉnh Karlovarský 
(Centrum na podporu integrace cizinců – Karlovarský kraj)
Závodu Míru 876/3a
360 17 Karlovy Vary
– tầng 1
Điện thoại: +420 353 892 559
E-mail: ickarlovyvary@suz.cz
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Trung tâm hỗ trợ hội nhập người nước ngoài – Tỉnh Liberecký 
(Centrum na podporu integrace cizinců – Liberecký kraj)
Voroněžská 144/20
460 10 Liberec
Điện thoại: +420 482 313 064
E-mail: icliberec@suz.cz 

Trung tâm hỗ trợ hội nhập người nước ngoài – Tỉnh Moravskoslezský 
(Centrum na podporu integrace cizinců – Moravskoslezský kraj)
Českobratrská 2227/7
702 00 Ostrava
ICQ: 600-235-100; Skype: cpic_ostrava
Điện thoại: +420 596 112 626, +420 607 860 812
E-mail: icostrava@suz.cz

Trung tâm hỗ trợ hội nhập người nước ngoài – Tỉnh Olomoucký 
(Centrum na podporu integrace cizinců – Olomoucký kraj)
Hálkova 171/2 
779 00 Olomouc
Điện thoại: +420 585 204 686, +420 608 119 971
E-mail: icolomouc@suz.cz 

Trung tâm hỗ trợ hội nhập người nước ngoài – Tỉnh Pardubický 
(Centrum na podporu integrace cizinců – Pardubický kraj)
Pernerova 444
530 02 Pardubice
Điện thoại: +420 466 989 228, +420 725 148 519 
E-mail: icpardubice@suz.cz 

Trung tâm hỗ trợ hội nhập người nước ngoài – Tỉnh Plzeňský 
(Centrum na podporu integrace cizinců – Plzeňský kraj)
Americká 39
301 00 Plzeň
Điện thoại: +420 725 874 976, +420 377 223 157
E-mail: icplzen@suz.cz 
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Trung tâm hỗ trợ hội nhập người nước ngoài – Tỉnh Zlínský 
(Centrum na podporu integrace cizinců – Zlínský kraj)
Lorencova 3791
760 01 Zlín
Điện thoại: +420 577 018 651, +420 725 148 515
E-mail: iczlin@suz.cz 

Trung tâm cho người nước ngoài – Tỉnh Nam Morava (Centrum pro 
cizince Jihomoravský kraj)
www.cizincijmk.cz
Mezírka 1 (tầng 5)
602 00 Brno
Điện thoại: +420 533 433 540 
E-mail: cizincijmk@kr-jihomoravsky.cz

Trung tâm hỗ trợ hội nhập công dân các nước thứ ba tại tỉnh 
Ústecký (Centrum na podporu integrace státních příslušníků třetích 
zemí v Ústeckém krají)
www.centrumcizincu.cz
Velká Hradební 33
400 21 Ústí nad Labem
Điện thoại: +420 475 216 536 Sbírka zákonů 
E-mail: usti@centrumcizincu.cz

Trung tâm hội nhập cho người nước ngoài Hradec Králové 
(Integrační centrum pro cizince Hradec Králové)
odkwww.cizincihradec.cz
Šafaříkova ul. 666/9 (budova YMCA - 3. patro)
500 02 Hradec Králové
Điện thoại: +420 492 604 940 
E-mail: poradna.cizinci@hk.caritas.cz
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CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ PHI LỢI NHUẬN (NGO)

Trên trang web www.cizinci.cz có thể tìm thấy tất cả thông tin liên hệ trong mục 
Adresář organizací a institucí (Danh bạ các tổ chức). 

Dưới đây chúng tôi chỉ xin giới thiệu sơ bộ một vài tổ chức. Các tổ chức này cung 
cấp tư vấn qua điện thoại cho bất cứ ai tại Cộng hòa Séc, nếu muốn được tư vấn 
trực tiếp thì bạn nên hẹn trước với các tổ chức hoạt động tại địa phương nơi bạn 
cư trú. 

•  Tổ chức giúp đỡ người tị nạn (Organizace pro pomoc uprchlíkům – 
OPU) (Praha, Brno, Hradec Králové, Plzeň, Ostrava) – tư vấn pháp lý và xã hội – 
www.opu.cz, điện thoại: +420 730 158 779, 739 413 983, 730 158 781 (pháp 
lý), e-mail: opu@opu.cz

•  Phòng tư vấn hội nhập (Poradna pro integraci – PPI) (Praha, Ústí nad 
Labem) – tư vấn pháp lý và xã hội – www.p-p-i.cz, điện thoại: +420 603 281 269 
(Praha), e-mail: praha@p-p-i.cz, điện thoại: +420 475 216 536 (Ústí nad Labem), 
e-mail: usti@p-p-i.cz

•  Tổ chức di dân quốc tế (International Organization for Migration/
Mezinárodní organizace pro migraci – IOM) (Praha) – tư vấn di dân lao 
động, tự nguyện hồi hương – www.iom.cz, điện thoại: +420 233 37 01 60, e-mail: 
prague@iom.int

•  Trung tâm hội nhập người nước ngoài (Centrum pro integraci 
cizinců – CIC) (Praha) – tư vấn lao động việc làm và xã hội – www.cicpraha.org, 
điện thoại: +420 222 360 452 (xã hội), +420 702 150 630 (lao động việc làm), 
e-mail: info@cicpraha.org 

•  Hiệp hội hội nhập và di dân (Sdružení pro integraci a migraci – 
SIMI) (Praha) – tư vấn pháp lý và xã hội – www.migrace.com, điện thoại:  
+420 224 224 379, +420 603 547 450 (pháp lý), +420 605 253 994 (xã hội), 
e-mail: poradna@refug.cz

•  InBáze (Praha) – tư vấn pháp lý, xã hội, lao động việc làm, tâm lý xã hội – 
www.inbaze.cz, điện thoại: +420 739 037 353, e-mail: info@inbaze.cz
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•  Caritas Cộng hòa Séc (Charita ČR) – giúp đỡ người nước ngoài gặp khó 
khăn – www.charita.cz. Đường dây nóng cung cấp thông tin cho người nước 
ngoài bằng tiếng Mông Cổ +420 733 67 66 67 và bằng tiếng Việt  
+420 605 99 99 69, www.charita.cz/infolinka. Tổ chức Caritas CH Séc có mạng 
lưới các chi nhánh trên toàn lãnh thổ Cộng hòa Séc.

•  Tổng giáo phận Caritas Praha – Trung tâm di dân (Arcidiecézní 
Charita Praha – Středisko Migrace) – tư vấn pháp lý và xã hội, nghỉ qua 
đêm ngắn hạn khi gặp khó khăn, giúp đỡ nạn nhân bị buôn người –  
www.praha.charita.cz/sluzby/migrace , điện thoại: +420 224 813 418,  
e-mail: migrace@praha.charita.cz 

•  Nhóm liên hệ Châu Âu (Evropská kontaktní skupina) (Praha) – tư vấn 
lao động việc làm và sự nghiệp – www.ekscr.cz,  
điện thoại: +420 222 211 799

•  MOST PRO (Pardubice) – tư vấn xã hội – www.mostlp.eu,  
điện thoại: +420 467 771 170, e-mail: info@mostlp.eu 

•  Hội các công dân quan tâm tới người di tản (Sdružení občanů 
zabývajících se emigranty – SOZE) – tư vấn pháp lý và xã hội – www.soze.cz  
 
SOZE Brno – Điện thoại: +420 545 213 643, e-mail: soze@soze.cz,  
 
SOZE Olomouc – Điện thoại: +420 585 242 535, e-mail: soze.olomouc@soze.cz
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CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ PHI LỢI NHUẬN CÓ 
CHUYÊN MÔN

Tư vấn trong lĩnh vực giáo dục, tìm kiếm nghề nghiệp, công nhận 
văn bằng

META – www.meta-ops.cz, điện thoại: +420 775 339 003, 
e-mail: poradenstvi@meta-ops.cz

Phòng chống buôn người và giúp đỡ nạn nhân

La Strada Česká republika – www.strada.cz – hỗ trợ nạn nhân bị bóc lột và 
buôn người (lao động ép buộc và bóc lột tình dục), đường dây nóng SOS: +420 
222 71 71 71, đường dây thông tin: +420 800 077 777

Tổng giáo phận Caritas Praha – Đề án Magdala (Arcidiecézní 
Charita Praha – Projekt Magdala) – www.praha.charita.cz – tư vấn và giúp 
đỡ nạn nhân bị buôn người (lao động ép buộc và bóc lột tình dục), 
điện thoại: +420 251 552 790, e-mail: magdala@praha.charita.cz

Phòng chống bạo lực gia đình

www.domacinasili.cz – cung cấp thông tin và danh sách các trung tâm can 
thiệp tại địa phương

Vòng trắng an toàn (Bílý kruh bezpečí)
Giúp đỡ nạn nhân của tội hình sự. Điện thoại 24/7: 116 006 
www.bkb.cz 

ROSA
Giúp đỡ người có nguy cơ bị bạo lực gia đình
Điện thoại: +420 602 246 102, email: info@rosa-os.cz
www.rosa-os.cz

ACORUS
Giúp đỡ người có nguy cơ bị bạo lực gia đình
Đường dây NONSTOP: +420 283 892 772



KHÓA HỌC THÍCH ỨNG VÀ HỘI NHẬP
Chào mừng bạn đến Cộng hòa Séc




