
luật liên bang

"Đăng ký Dactylocopic của bang tại Liên 

bang Nga"



Từ ngày 29 tháng 12 năm 2021, Luật Liên bang ngày 1 tháng 7 năm 2021 số 274-FZ "về sửa đổi 

luật liên bang

"Về tình trạng pháp lý của công dân nước ngoài tại Liên bang Nga" và luật liên bang "về đăng ký 

Dactyloskopic của nhà nước tại Liên bang Nga" (sau đây gọi là luật pháp).

Theo định mức của Luật này, công dân nước ngoài vào Liên bang Nga sau ngày 29 tháng 12 năm 

2021 phải đăng ký Dactylocopic, Chụp ảnh, cũng như kiểm tra y tế và về địa điểm hợp pháp 

trong lãnh thổ của Liên bang Nga có nghĩa vụ phải có xác nhận tài liệu về nó:

1. Một tài liệu xác nhận đoạn văn của một công dân nước ngoài hoặc người không có quyền công 

dân của ủy quyền và chụp ảnh Dactylocopic của nhà nước bắt buộc được phát hành bởi các cơ
quan lãnh thổ của Bộ Nội vụ Nga và là một hình thức nhiều lớp (thẻ) với hình ảnh và thiết lập 

của chủ sở hữu.

2. Tài liệu về việc kiểm tra y tế, được ban hành bởi các tổ chức y tế được ủy quyền. Những thủ
tục này nên đi qua thời gian nào?

Công dân nước ngoài đã đến Liên bang Nga để học tập, trong vòng 90 ngày theo lịch kể từ ngày 

nhập cảnh, hoặc khi xin cấp bằng sáng chế hoặc giấy phép lao động.



Đến một thời gian dài (hơn 90 ngày) cho các mục đích khác - trong vòng 90 ngày theo lịch kể từ ngày nhập 

cảnh.

Bắt buộc Đăng ký và Chụp ảnh Dactylocopic Nhà nước được thực hiện bởi các cơ quan nội vụ một lần, mà 

không cần thu thập các nhiệm vụ nhà nước, bất kể số lượng các chuyến vào / chuyến đi đến Liên bang Nga.

Thời hạn cho hành động của các tài liệu kiểm tra y tế được thành lập theo lệnh của Bộ Y tế của Nga ngày 19 

tháng 11 năm 2021 số 1079N, về việc phê duyệt thủ tục thực hiện kiểm tra y tế, bao gồm cả việc thực hiện các 

nghiên cứu về độc tính hóa học của sự hiện diện của một công dân nước ngoài hoặc một người không có quyền 

công dân của thuốc gây nghiện hoặc các chất tâm thần hoặc các chất tâm thần có khả năng nguy hiểm mới và 

các chất chuyển hóa của chúng, vì sự hiện diện hoặc vắng mặt của một công dân nước ngoài hoặc một người 

không có quyền công dân của các bệnh truyền nhiễm đại diện cho sự nguy hiểm của người khác và bệnh gây ra 

bởi virus suy giảm miễn dịch ở người (nhiễm HIV), các hình thức của mẫu và thuật ngữ của kết luận y tế về sự
vắng mặt của các quỹ sử dụng ma túy hoặc các chất hướng tâm thần mà không cần bổ nhiệm bác sĩ hoặc các 

chất tâm thần nguy hiểm tiềm tàng mới, cũng như các hình thức , mô tả về mẫu và thuật ngữ của kết luận y tế
về sự hiện diện (vắng mặt) của các bệnh truyền nhiễm, Các mối nguy hiểm nguy hiểm cho người khác "(đăng ký 

tại Bộ Tư pháp Nga ngày 30 tháng 11 năm 2021, số đăng ký 66070, nguồn xuất bản là cổng thông tin pháp lý 

chính thức http://pravo.gov.ru) (sau đây gọi là Lệnh của Bộ Y tế của Nga vào ngày 19 tháng 11 năm 2021. № 

1079L).
Đồng thời, sau khi kết thúc các tài liệu y tế như vậy, công dân nước ngoài được cung cấp 30 ngày để vượt qua 

kiểm tra y tế lặp đi lặp lại.



Thủ tục đăng ký và chụp ảnh DaTylocopic State bắt buộc được thực hiện bởi việc quản lý các vấn 

đề di chuyển
Bộ Nội vụ Nhà nước Nga ở khu vực Volgograd (City Volgograd, St. Nguyên soái Rokossovsky 10).

Làm thế nào để trở thành những người đã nằm và lái xe vào lãnh thổ của Liên bang Nga cho đến 

ngày 29 tháng 12 năm 2021?

Đối với những công dân nước ngoài như vậy, nhu cầu về các thủ tục bắt buộc phát sinh khi tiếp 

theo liên kết của Nga nói chung.

Tuy nhiên, do thực tế là đăng ký và chụp ảnh Dactylocopic của bang bắt buộc được thực hiện bởi 

các cơ quan nội bộ một lần với việc phát hành một tài liệu hỗ trợ không có hiệu lực, công dân 

nước ngoài đã tham gia vào lãnh thổ của Liên bang Nga cho đến ngày 29 tháng 12 năm 2021 , có 

quyền vượt qua thủ tục này trước, không chờ đợi thực tế đi du lịch bên ngoài Liên bang Nga và 

tiếp theo.



Có phải cần phải có được một tài liệu về việc tiến hành đăng ký vân tay bắt buộc và chụp

ảnh đến các công dân nước ngoài đã vượt qua thủ tục này (trước khi thực hiện luật)?

Những người trước đây đã thông qua đăng ký daityloscopic và chụp ảnh được miễn các thủ

tục này.

Những công dân nước ngoài như vậy được chấp nhận để có được một tài liệu xác nhận việc

thông qua đăng ký và chụp ảnh DaTylocopic của Nhà nước bắt buộc, đến cơ quan lãnh thổ của Bộ

Nội vụ Nga tại địa điểm thực tế.



Trách nhiệm cho việc không hoàn thành luật pháp là gì?

Trong trường hợp không hoàn thành trách nhiệm cho việc thông qua đăng ký Dactylocopic, 

chụp ảnh và) và (hoặc) đối với công dân nước ngoài đó, vấn đề giảm thời gian tại Liên bang Nga 

sẽ được xem xét.

Điều gì xảy ra nếu tài liệu bị mất hoặc hư hỏng?

Trong trường hợp mất hoặc thiệt hại của một tài liệu xác nhận việc thông qua đăng ký và chụp 

ảnh Dactylocopic của bang bắt buộc, cần phải liên hệ với việc quản lý các vấn đề di cư

Gu của Bộ Nội vụ Nga trong khu vực Volgograd, nơi một tài liệu đó sẽ được phát hành lại.



cảm ơn vì
Chú ý!


