


Nhiều khi chúng ta phải đến công an ngoại kiều để xin cấp Chứng nhận về thời gian cư trú, 
về tình trạng hôn nhân nếu có ai đó muốn kết hôn, hoặc để xin trợ cấp nghỉ sau khi sinh con, 
trợ cấp cho trẻ con…theo yêu cầu của các cơ quan khác. Mẫu đó phải điền như sau: 
  
Đơn xin cấp chứng nhận cư trú – tình trạng hôn nhân - quốc tịch của người nước ngoài. 
(Žádost o vydání potvrzení o pobytu – stavu – státní příslušnost cizího státního příslušníka) 
 
Họ………………………………………………….tên…………………………………… 
Ngày sinh……………………..nơi sinh ..( ghi nơi sinh ở VN theo giấy khai sinh)………… 
Quốc tịch ……(Vietnam)……… dân tộc……..(vietnamská)…………………………….. 
Địa chỉ ở ngoài CH Séc : (địa chỉ thường trú trước khi sang Séc) 
Địa chỉ ở CH Séc :  ………….(ghi địa chỉ đang ở theo trong HC, hoặc thẻ xanh) 
 
Các số liệu cá nhân người viết đơn này : 
Họ ………………………..tên…………………….. 
Ngày sinh và nơi sinh………………………………quốc tịch …………………….. 
Địa chỉ, tên cơ quan người viết đơn làm việc…(không viết gì nếu không làm công).. 
Làm nghề gì:…(không viết gì nếu không làm công)………Số thẻ xanh hoặc hộ chiếu… 
Địa chỉ cư trú tại CH Séc:…..…(ghi địa chỉ đang ở theo trong HC, hoặc thẻ xanh)…. 
Nêu lý do xin chứng nhận : 

- Nếu xin lương nghỉ nuôi con và trợ cấp cho trẻ con ( viết như mẫu) 
- Hoặc để nộp hồ sơ lấy vợ, lấy chồng ( theo mẫu trong ngoặc) 
- Và có thể cho những việc khác… 

Chứng nhận này sẽ trình cho cơ quan nào ở Séc: ví dụ để trình cho :  
- phòng trợ cấp xã hội thuộc cơ quan quản lý lao động  
- phòng đăng ký kết hôn… 

 
Giấy tờ tùy thân mang theo để cảng sát ngoại kiều thẩm tra. ( ghi số ) 
 
Đơn viết tại………..ngày…………………….. 
            
           (ký tên) 
Phần dưới sẽ là phần xác nhận đã nhận đơn và chữ ký của nhân viên sở ngoại kiều. 
 
Ing. Nguyễn Doãn Trường 




