
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cổ động viên EURO 
2016 

 

Những thông tin nào cổ động viên 

cần biết trước khi bắt đầu Giải Vô 

địch bóng đá châu Âu tháng 6 năm 

2016? 



CỔ ĐỘNG VIÊN EURO 2016 
 
 

 

Những thủ tục cần chấp hành khi qua hải 
quan Pháp  
 
 

Khi đến Pháp, bạn hãy yên tâm qua các cơ quan hải quan Pháp 

 
Bạn có thể là đối tượng bị kiểm tra bởi các cơ quan hải quan tại biên giới với các nước 

không phải thành viên của Liên minh Châu Âu kiểm tra, và cả trên toàn thể lãnh thổ quốc 

gia. 
 
Chuyến đi của bạn sẽ được thoải mái và yên tâm khi bạn nắm được những qui định cần 

phải tuân thủ. 

 
●● Một số hàng hóa bị cấm (ma túy, hàng giả, các loài động thực vật hoang dã, quí 

hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng) hoặc bị hạn chế (thuốc tân dược, lương thực, vật nuôi, 

vũ khí).  

●● Ngoài ra, yêu cầu phải khai báo số lượng tiền mặt mang theo từ 10 000 € trở lên. 

●● Bạn hãy khai báo với hải quan những hàng hóa mua ngoài nước Pháp. 
 

Bạn đến từ một nước thành viên EU 
 
Bạn được mang miễn thuế, trong hành lý hoặc trên xe, đồ uống có cồn với số lượng phù 

hợp với nhu cầu của riêng bạn. 

 

Việc mang thuốc lá cho mục đích tiêu dùng cá nhân vượt quá một số lượng qui định cần 

được giải thích rõ ràng. 

 

 

Bạn đến từ một nước không phải thành viên của EU 
 
Bạn cần khai báo kịp thời tại hải quan những hàng hóa mua tại nước ngoài để thanh 

toán các phí và lệ phí thuế tương ứng. Nếu không, bạn sẽ có nguy cơ bị tịch thu hàng 

hóa và bị phạt thuế hải quan.  

 
Bạn cần chấp hành qui định được miễn thuế về giá trị và số lượng (rượu, thuốc lá) mà 
bạn được hưởng.   
 

 

Khi rời Pháp 
 
Bạn cần khai báo với hải quan số lượng tiền mặt mang theo từ 10 000 € trở lên. 

 

Bạn hãy yên tâm về nước, khi thông báo với hải quan nước bạn những mặt hàng mua tại 

Pháp.   
Nếu không phải là công dân một nước EU, bạn hãy tìm hiểu những qui định về miễn thuế 

hải quan được thực thi tại nước bạn.  
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Trước khi đến Pháp  
 
Hãy chuẩn bị chuyến đi của bạn bằng 

cách tham khảo thông tin ! 

      -- Trang internet : www.douane.gouv.fr 

-- Trên iOS  và Androïd : 

douanefrance.mobi  

-- Trên Twitter : @douane_france 

-- Tài liệu  trên : Youscribe/dgddi  
-- Trung tâm điện thoại hỗ trợ người sử dụng : Infos Douane Service. 

 
Từ nước ngoài (hoặc ngoài nước Pháp) : + 33 1 72 40 78 50. Tại Pháp : 0811 20 44 44 

(dịch vụ 0,06€/phút + phí cuộc gọi). 

 

Nhiều loại hình nhà ở dự kiến trong 

suốt thời gian diễn ra các trận đấu  
 
 
Loại hình nhà ở   Mô tả  
Khách sạn Các khách sạn 

 

Các khu đất để dựng lều trại hoặc nơi ở di động cho việc vui 
chơi 
 

Khu cắm trại 
Phòng ở cá nhân cho khách du lịch thuê nằm trong một khu 
nhà có các trang thiết bị và dịch vụ chung 

  

Nhà ở du lịch 
Villa, căn hộ hoặc phòng ở dành riêng cho người thuê để nghỉ 
trong một thời gian 

  

Nhà riêng 
Phòng ở tại nhà người dân để đón khách du lịch có trả tiền, có 
kèm theo dịch vụ (ăn sáng, dọn phòng) 

  

Phòng khách 

Các cơ sở du lịch bao gồm nhà ở cá nhân hoặc tập thể cho 
các hoạt động nghỉ ngơi và giải trí trọn gói, bao gồm cả ở 
hoặc những phương tiện cá nhân để nấu nướng và sử dụng 

  các trang thiết bị thể thao và văn hóa tập thể. 
 

  

Nhà trọ thanh niên 

 
Các loại hình nhà ở khác 

 
Các cơ sở thường do một hiệp hội phi lợi nhuận quản lý. 
Các cơ sở này cung cấp nơi ở  và dịch vụ ăn uống hạn chế 
và/hoặc bếp cá nhân cũng như các dịch vụ khác. Các cơ sở 
này thường dành cho thanh niên với mục đích giáo dục và 
vui chơi. 
  

 
Danh sách này chưa phải là tất cả. Các bạn hãy liên hệ với các văn phòng du lịch là 

những nơi hữu hiệu cung cấp những thông tin giúp bạn tìm nhà ở phù hợp với nhu cầu. 
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Sử dụng internet và điện thoại di động 

trong thời gian diễn ra thi đấu 
 

Ở Pháp, hầu hết các thành phố đều có hệ thống truy cập internet cố định và di động cho 

phép sử dụng phần lớn các dịch vụ hàng ngày (điện thoại, gặp gỡ trực tuyến, tin nhắn). 

 
Trong số mười thành phố đăng cai Euro 2016, hệ thống internet cố định dung lượng có mặt 

hầu như khắp nơi tại tám thành phố - Paris, Saint-Denis, Lille, Lyon, Marseille, Bordeaux, 

Nice, Saint-Etienne- (>90%), và tại phần lớn các địa phận thuộc hai thành phố Toulouse, Lens 

(80% et 55%). Trong mọi trường hợp, hệ thống cố định cho phép sử dụng dịch vụ chất lượng 

cao và sử dụng Wi-Fi (miễn phí hoặc trả tiền) có chất lượng tại các địa điểm công cộng (quán 

cafe, nhà hàng, khách sạn). Để kiểm tra chất lượng truy cập internet cố định, bạn có thể tham 

khảo bản đồ động được thực hiện trong khuôn khổ Kế hoạch Dung lượng cao tại Pháp, nhằm 

triển khai các mạng lưới dung lượng rất cao trên toàn lãnh thổ Pháp từ nay tới năm 2022 : 

http://observatoire.francethd.fr/ 

 

Liên quan tới việc phủ sóng điện thoại di động, mười thành phố đăng cai đều có các hệ 

thống 3G và 4G.  Vì vậy bạn sẽ có thể truy cập internet trên điện thoại di động qua « 

roaming », tức là sử dụng mạng lưới của các nhà cung cấp dịch vụ tại Pháp nhưng vẫn 

giữ thuê bao của nước bạn. Bảng giá cước thường được nêu cụ thể trong hợp đồng 

thuê bao của bạn.  

 

Tuy nhiên, việc sử dụng các mạng lưới di động dựa trên việc phân chia dung lượng giữa 

toàn thể người sử dụng có cùng angten tiếp sóng. Tại các nơi đón tiếp công chúng, với 

việc đồng thời có một số lượng người sử dụng cùng một mạng lưới, chẳng hạn như tại 

các sân vận động nơi diễn ra các sự kiên thể thao, việc phủ sóng di động có thể diễn ra 

khó khăn và hạn chế, đặc biệt là đối với sử dụng di động nội mạng.  

 

 

Điều cần biết về cuộc sống của 

người dân Pháp  
 

Pháp là một quốc gia cộng hòa lập hiến, về mặt chính thức Pháp được gọi là « Cộng hòa 

Pháp », và là một xã hội dân chủ. Pháp là thành viên của 28 Quốc gia thành viên của 

Liên minh châu Âu, mà Pháp là một trong những Nước sáng lập vào năm 1957, cũng 

như không gian Schengen. Do vậy, nguyên tắc tự do đi lại của người dân và quyền của 

mọi công dân của Liên minh châu Âu được công nhận tại Pháp. 

 
Chế độ này do Hiến pháp nền Cộng hòa thứ V thiết lập (4 tháng 10 năm 1958). 
 
Biểu tượng đặc trưng nhất của Cộng hòa Pháp là lá cờ xanh-trắng-đỏ, quốc ca La 

Marseillaise và phương châm « Tự do, Bình đẳng, Bác ái ». 

 
Các nhà chức trách Pháp luôn lưu tâm tới những việc gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới 

những giá trị của nền xã hội dân chủ Pháp. Việc làm tổn hại tới quốc ca hoặc lá cờ ba 

màu của Pháp tại nơi công cộng, nhất là tại các sự kiện thể thao, sẽ bị xử phạt hình sự. 
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Số điện thoại khẩn cấp tại Pháp 
 
 

-- Công an và cảnh vệ : 17 

– Số khẩn cấp : 112  

-- Cứu hỏa : 18  
-- Cấp cứu (cứu thương) : 15 

 

 

Để biết thêm thông tin : 
 
 

-- Xin thị thực đi Pháp : 

http://be.france.fr/fr/euro2016/rubric/369/douanes-visas 
 

-- Thủ tục hải quan : 

http://be.france.fr/fr/euro2016/rubric/369/douanes-visas 
 

-- Đi lại tại Pháp : 

http://be.france.fr/fr/euro2016/rubric/444/deplacer-france 
 

-- Đi lại tại các thành phố : 

http://be.france.fr/fr/euro2016/rubric/85991/deplacer-ville-france 
 

-- Nhà ở tại Pháp :  

   http://be.france.fr/fr/euro2016/rubric/13358/hebergement-touristique-france 

 
Lưu ý : Bạn hãy thường xuyên tham khảo mục này, với những thông tin được bổ sung và 

cập nhật nhiều lần từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2016. 

 

 

Cơ quan cung cấp thông tin : 
 
Những thông tin này được trực tiếp cung cấp bởi các cơ quan sau đây : 
 
 
 

 

Bộ Tài chính và Kế toán 

công      Bộ Tư pháp  

Bộ Kinh tế, Công nghiệp và 

Số hóa 

Bộ Thành phố, Thanh 

niên và Thể thao 

    

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 

http://be.france.fr/fr/euro2016/rubric/369/douanes-visas
http://be.france.fr/fr/euro2016/rubric/369/douanes-visas
http://be.france.fr/fr/euro2016/rubric/444/deplacer-france
http://be.france.fr/fr/euro2016/rubric/85991/deplacer-ville-france
http://be.france.fr/fr/euro2016/rubric/13358/hebergement-touristique-france

