
 

ĐỊNH CƯ TẠI HOA KỲ 
• Hỗ trợ tìm nơi cư trú tại Hoa Kỳ 
• Hỗ trợ đầu tư cho việc cư trú tại Hoa 

Kỳ 
• Tìm và đăng ký học cho trẻ em 

 
 
 
 

QUẢN LÝ: 
 
 “Quản lý” ám chỉ một chức vụ mà 
nhân sự đảm nhiệm nhập cảnh nhằm 
giám sát công ty, chi nhánh hoặc một 
bộ phận. Trên hết, người quản lý sở hữu 
quyền kiểm soát, quản lý, tuyển dụng 
và sa thải các lao động khác. Người này 
có thẩm quyền quyết định đối với các 
hoạt động thường nhật của đơn vị. 

 

ĐIỀU HÀNH: 
 
Được xem như vị trí điều hành, chức 
năng chính của nhân sự ngoại quốc 
phải bao gồm việc chỉ đạo của công tác 
quản lý toàn Công ty hoặc một trong 
những bộ phận chính của nó. Trên hết, 
nhân sự này phải có toàn quyền quyết 
định và không chịu sự quản lý chung 
của cấp trên. 

 
 
 
 
 

TỔ HỢP NHẬP CƯ TOÀN CẦU 
 

12286 East Colonial Drive, Suite 105 
Orlando, Florida 32826 

(407) 777-CAFÉ (2233) 
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QUY TRÌNH & THỜI 

HẠN CẤP THỊ THỰC 

ĐẾN THẺ XANH: 

Thị thực bước đầu: 
 

Trong vòng 90 ngày kể từ ngày 
nộp hồ sơ (Du lịch ngắn ngày và 
từ nước sở tại đến Hoa Kỳ) 

 
Thị thực dài hạn: 

 
Trong vòng 6 tháng kể từ ngày 
nộp hồ sơ (Thị thực dài hạn để 
sinh sống và làm việc tại Hoa 
Kỳ) 

 
Thường trú: 

 
2-3 năm kể từ ngày nộp hồ sơ 
(Thẻ xanh thường trú tại Hoa 
Kỳ) 

 
Quốc tịch Hoa Kỳ: 

 
5 năm kể từ ngày nộp hồ sơ 
(Quốc tịch Hoa Kỳ vĩnh viễn) 

HỒ SƠ CẦN THIẾT: 
 

¨ Hộ chiếu 
¨ Lược sử Công ty 
¨ Kinh nghiệm quản lý của 

người nộp đơn 
¨ Xác minh nguồn vốn tại nước 

sở tại 

ĐẦU TƯ: 
 

Đầu tư vào một thương hiệu đã 
được thành lập ở Hoa Kỳ có lợi 
nhuận trong khi thủ tục xin thị thực 
đang chờ xử lý 

 
Tối thiểu $450,000.00 giá trị độc 
quyền thương hiệu tại các khu vực 
đắc địa 

 
Miễn khoản đầu tư tối thiểu 
$900,000.00 tại các khu vực chưa 
phát triển theo Chương trình EB5. 

CHƯƠNG TRÌNH NHẬP CƯ: 
Bên sử dụng lao động tại Hoa Kỳ 
thuyên chuyển một giám đốc 
điều hành hoặc người quản lý từ 
một trong các chi nhánh nước 
ngoài của họ đến một trong các 
văn phòng tại Hoa Kỳ 

Phân mục này cũng cho phép 
một công ty nước ngoài chưa có 
văn phòng đại diện tại Hoa Kỳ 
có thể cử một giám đốc điều 
hành hoặc người quản lý đến 
Hoa Kỳ với mục đích lập trụ sở. 

 
THÀNH VIÊN GIA ĐÌNH: 
Người lao động thuyên chuyển 
có thể đi cùng hoặc đi theo vợ / 
chồng và con cái chưa lập gia 
đình của họ dưới 21 tuổi. 

 
Vợ / chồng (không phải con 
cái) của người có thị thực có 
quyền nộp đơn lên USCIS để 
được cấp phép lao động. 

 
Người có thị thực được phép kết 
hợp chương trình học toàn thời 
gian hoặc bán thời gian trong quá 
trình lưu lại Hoa Kỳ. 

CHƯƠNG TRÌNH THỊ THỰC CHO QUẢN LÝ & ĐIỀU HÀNH 


