
 

CZECH REPUBLIC - CHECKLIST FOR SHORT STAY VISA APPLICATION 
OFFICIAL PASSPORT HOLDERS 

DANH MỤC KIỂM TRA DÀNH CHO HỒ SƠ XIN THỊ THỰC NGẮN HẠN 
ĐỐI VỚI HỘ CHIẾU CÔNG VỤ 

 

 
Visa application requirements: 
Yêu cầu đối với hồ sơ xin thị thực: 

Original  

Bản gốc  

Copy  

Bản sao  

Remarks  
Ghi chú  

1. Visa application form, completely filled out, dated and signed 

Bản khai xin cấp thị thực, đã được điền đầy đủ thông tin, ghi rõ ngày tháng và ký tên 

   

2. Photograph (4,5x3,5 cm) - Một ảnh (cỡ 4,5x3,5 cm)    

3. Valid passport + copy of data page   
Hộ chiếu còn hạn + bản sao tất cả các trang có thông tin  

 valid at least 3 months after intended return to Vietnam 

 has got at least 2 free pages 

 Hộ chiếu phải còn hạn ít nhất 3 tháng sau ngày dự kiến trở về Việt Nam 

 Hộ chiếu còn ít nhất 02 trang trống 

   

4. Official Note Verbale of Vietnamese government authority with the list of all members 
of the delegation 
Công hàm của cơ quan Nhà nước Việt Nam cùng danh sách tất cả các thành viên của 
đoàn 

   

5. Invitation from the Czech institution with list of all members of the delegation and 
itinerary of the stay 
Giấy mời từ cơ quan của Séc cùng danh sách tất cả các thành viên trong đoàn và lịch trình 
trong thời gian lưu trú tại Séc 

   

7. Return flight ticket reservation 
Đặt vé máy bay khứ hồi 

   

8. Original of medical travel insurance  
Bản gốc Bảo hiểm y tế du lịch 

 in a conditions of insurance there must be clearly stated that insurance is valid 
for whole Schengen area 

 minimum insurance coverage is EUR 30.000 

 Điều khoản bảo hiểm cần ghi rõ rằng Bảo hiểm có giá trị trong toàn khu vực 
Schengen 

 Bảo hiểm có giá trị ít nhất là 30,000 eur 

   

 

Important Note: 

 Vietnamese documents need to be presented with an official translation to Czech or English language. 

 Visa applications are decided within 15 calendar days. In justified cases, the procedure period can be extended 

to 45 days. There is no express fee for a faster visa appointment or procedure.  

 The Embassy of the Czech Republic in Hanoi reserves the right to request an interview. 

 Visa fee is free of charge for holders of official passport travelling for official business. 

 

Lưu ý quan trọng: 

 Các giấy tờ bằng tiếng Việt nộp lên sứ quán cần đi kèm với bản dịch công chứng sang tiếng Séc hoặc tiếng 

Anh. 

 Hồ sơ xin thị thực sẽ được giải quyết trong vòng 15 ngày. Đối với các trường hợp cần thiết, quá trình xét duyệt 

hồ sơ có thể kéo dài tới 45 ngày. Không tồn tại bất cứ loại phí dịch vụ nào giúp cho việc đặt lịch hẹn hoặc xử lý 

hồ sơ nhanh hơn. 

 Phí xin thị thực được miễn phí dành cho người mang hộ chiếu công vụ đi công tác. 

Place and date - Địa điểm và ngày nộp đơn    Applicant’s Signature - Chữ ký người nộp đơn  

         


