
Hệ thống đăng ký lịch hẹn theo hình thức 

rút thăm ngẫu nhiên – Lịch hẹn nộp hồ sơ 

xin cấp giấy phép cư trú dài hạn và thường 

trú tại Đại sứ quán Séc tại Hà Nội 

 
Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Hà Nội công bố hệ thống đặt lịch hẹn mới theo hình thức 

rút thăm ngẫu nhiên để nộp hồ sơ xin cấp giấy phép cư trú dài hạn/thường trú. Việc 

đăng ký lịch hẹn để nộp hồ sơ trong giai đoạn từ ngày 28 tháng 12 năm 2020 đến ngày 

28 tháng 02 năm 2021 sẽ diễn ra vào ngày 08 và 09 tháng 12 năm 2020 tại Trung tâm 

Tiếp nhận Hồ sơ xin Thị thực VFS Global ở Hà Nội. Thủ tục và quy trình đăng ký lịch 

hẹn sẽ do nhân viên của Đại sứ quán Séc phụ trách. 

 

Nếu số người đăng ký lịch hẹn vượt quá số lượng tối đa là 288, Bộ Ngoại giao Cộng hòa Séc 

sẽ rút thăm ngẫu nhiên 288 người sẽ nhận được lịch hẹn nộp hồ sơ xin cấp giấy phép cư trú 

dài hạn và thường trú trong giai đoạn từ ngày 28 tháng 12 năm 2020 đến ngày 28 tháng 02 

năm 2021. Chỉ những trường hợp đăng ký lịch hẹn phù hợp với các quy tắc sau đây mới được 

chấp nhận tham gia rút thăm ngẫu nhiên. 

 

Địa điểm đăng ký: 
Trung tâm Tiếp nhận Hồ sơ xin Thị thực VFS Global 

Tòa nhà OCEAN PARK, 

Tầng 2 (Trung tâm thị thực Schengen), 

Số 01 Đào Duy Anh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội 

 

Ngày đăng ký: 
Ngày 08 tháng 12 năm 2020 (09:00 - 12:00 giờ) 

Ngày 09 tháng 12 năm 2020 (09:00 - 12:00 giờ) - giờ đăng ký sẽ được kéo dài thêm nếu cần 

thiết 
 

 

Điều kiện đăng ký: 
Xem trên website của Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Hà Nội.  
 


