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Nhà đầu tư nhận được lá thư từ USCIS 
kéo dài tình trạng pháp lý. Nhà Đầu Tư đủ 

điều kiên để được hoàn vốn chỉ khi  
THƠI HẠN VAY5 kết thúc.

USCIS RA QUYẾT ĐỊNH  
(Kiến nghị I-829)

Khi Đơn Kiến Nghị I-829 được phê 
duyệt, thẻ xanh có điều kiện được 

loại bỏ và người dân trở thành 
thường trú nhân.

CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ BẮT ĐẦU QUY TRÌNH DI TRÚ USCIS XEM XÉT ĐƠN KIẾN NGHỊ I-829

THUẬT NGỮ ĐIỀU KHOẢN

Lưu ý: Sửa đổi tháng 9 năm 2018́ * Thời hạn này chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Với mục đích của tài liệu này, chúng tôi tính thời gian xử lý trung bình cho các 
nhà đầu tư CIvitas đã nhận được sự chấp thuận I-526 và I-829 trong mười ba tháng trước. Các mức trung bình được trình bày không cố gắng đưa ra ước tính chính xác 
thời gian xử lý hiện tại và thời gian thực tế cần thiết để hoàn tất quá trình nhập cư EB-5 sẽ thay đổi, đôi khi đáng kể, dựa trên đầu tư được lựa chọn, trường hợp của từng 
cá nhân và các yếu tố khác. Các nhà đầu tư tiềm năng phải trả phí cho Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa (trừ Hồng Kông và Đài Loan) cần lưu ý rằng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã 
thiết lập một ngày cắt giảm khả năng cấp thị thực cho người xin cấp thị thực khu vực EB-5 khu vực bị buộc tội với Trung Quốc, sự chậm trễ trong Bước [3] trong quá trình 
nêu trên. Với thời gian chờ cấp thị thực này, có thể vài năm giữa USCIS đã chấp thuận mẫu đơn I-526 của nhà đầu tư bị buộc tội với Trung Quốc và thời gian có thị thực EB-
5, cho phép nhà đầu tư đó có được thị thực nhập cư và có điều kiện tình trạng thường trú tại Hoa Kỳ (thông qua thủ tục visa nhập cư tại Lãnh sự quán Hoa Kỳ hoặc Đại sứ 
quán, hoặc thông qua đơn xin điều chỉnh tình trạng tại Hoa Kỳ). Việc cấp thị thực còn có thể yêu cầu kéo dài thời hạn của một khoản đầu tư EB-5 áp dụng, có thể trì hoãn 
lợi tức đầu tư (nhưng không được đảm bảo) của nhà đầu tư. Vui lòng liên hệ với luật sư nhập cư để thảo luận về các trường hợp cụ thể của trường hợp của bạn và mức độ 
sẵn có của thị thực có thể ảnh hưởng đến nó. Vui lòng xem lại Bản Thoả thuận Bố cục và Đăng ký Riêng tư hiện hành để biết thêm thông tin.

Tài liệu này không cấu thành lời đề nghị hoặc thỉnh cầu mua hoặc bán bất kỳ an ninh nào trong bất kỳ khu vực pháp lý nào trong đó không được cho phép hoặc chào mời 
như vậy hoặc cho bất kỳ người nào mà việc cung cấp hoặc chào mời đó sẽ là bất hợp pháp. Thông tin và ý kiến   cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin và có thể bao gồm 
quan điểm, ước tính, và thông tin từ các nguồn khác có thể hoặc không chính xác. Tất cả các thông tin có thể thay đổi hoặc sửa chữa mà không báo trước.

ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ 
VÀ CHUẨN BỊ NGUỒN 
GỐC TIỀN

1. Hoàn thành bản câu  
hỏi Civitas

2. Xem xét tài liệu pháp lý  
của dự án

3. Chuẩn bị nguồn gốc 
vốn với luật sư di trú 
của bạn

THỰC HIỆN TÀI LIỆU PHÁP LÝ  
VÀ CHUYỂN VỐN ĐẦU TƯ

Civitas sẽ xác nhận việc tiếp nhận 
vốn và cấp biên nhận.

THỜI GIAN ĐẦU TƯ1 : 
Vốn đầu tư luôn phải nằm 
trong sự rủi ro khi vốn được 
nhận và thủ tục giấy tờ thực hiện. 
Các quỹ vẫn sẽ được đầu tư 
theo các điều khoản được lập 
trong quỹ lựa chọn.

CHUẨN BỊ ĐƠN  
KIẾN NGHỊ I-526

Luật sư di trú của nhà đầu 
tư chuẩn bị Đơn Kiến Nghị 
I-5262 để nộp cho USCIS 
(Cơ Quan Di Trú và Nhập 
Tịch Hoa Kỳ, Cơ Quan của 
Bộ An Ninh Nội Địa của Hoa 
Kỳ) the U.S.Department of 
Homeland Security)

ĐƠN KIẾN NGHỊ I-526 
(USCIS nắm quyền  
quyết định)

USCIS thông báo cho 
luật sư của nhà đầu tư 
về quyết định của họ

ĐƠN KIẾN NGHỊ 
I-526

Luật sư của nhà đầu 
tư nộp kiến nghị 
I-526 cho USCIS

ĐƠN KIẾN NGHỊ I-829 
(hủy điều kiện)

90 ngày trước ngày hết hạn 
của thẻ xanh, luật sư của nhà 
đầu tư nộp  ĐƠN I-8294

VISA DI TRÚ  
HOẶC ĐIỀU CHỈNH  
TÌNH TRẠNG

Luật sư của nhà đầu tư nộp 
đơn cho visa di trú hoặc 
điều chỉnh tình trạng (AOS)

29.5 - 38.5 tháng* 24 tháng*Vui lòng đọc dưới đây. Việc trì trệ thị thực EB-5 cho người 
Trung Quốc có thể kéo dài thời gian xử lý. 30 tháng 30-39 tháng

1 - “ THỜI GIAN ĐẦU TƯ”nghĩa là thời gian mà vốn của nhà đầu tư 
được đầu tư vào các doanh nghiệp thương mại.

2 - “ĐƠN I-52 6”nghĩa là đơn I-526, đơn xin di trú của doanh nhân 
nước ngoài. Đơn đăng ký này do nhà đầu tư nước ngoài nộp đơn xin kiến 
nghị với USCIS về tình trạng di dân theo các quy định của Chương Trình 
EB-5. Nếu đươc chấp thuận, nhà đầu tư, vợ/chồng của nhà đầu tư và con 
gái chưa lập gia đình dưới 21 tuổi có thể xin làm thường trú nhân. Mậu 
đơn I-526 được đệ trình bởi luật sư di trú của họ bao gồm các bằng chứng 
về việc thu được vốn một cách hợp pháp đang được đầu tư vào một dự án 
tuân thủ EB-5.

3 - “ THẺ THƯỜNG TRÚ NHÂN”  là thẻ do USCIS cấp cho thường 
trú nhân làm bằng chứng cho phép cư trú và làm việc tại Hoa Kỳ. Thẻ 
thường trú nhân còn được gọi là “thẻ xanh” và vẫn giữ điều điện cho đến 
khi Đơn I-829 được chấp thuận.

4 - “ĐƠN I-82 9”  là Đơn I-829, đơn của doanh nhân loại bỏ điều kiện 
về Tình Trạng Trường Trú. HỒ sơ này do nhà đầu tư nước ngoài muôn 
nộp đơn yêu cầu USCIS xóa bỏ các điều kiện về tình trạng thường trú 
của họ, cũng như việc xóa bỏ các điều kiện về tình trạng thường trú của 
người phụ thuộc theo hồ sơ. Mẫu đơn I-829 được nộp bởi luật sư di 
trú bao gồm bằng chứng là nhà đầu tư đã đáp ứng được các yêu cầu về 
chương trình EB-5, như đã được mô tả trong mẫu đơn I-526 của nhà 
đầu tư.

5-” THỜI GIAN DUY TRÌ”  là thời gian mà nhà đầu tư cần giữ khoản 
đầu tư “ở nguy cơ”. Thời gian bắt đầu bằng ngày ở trên thẻ xanh, và kết 
thúc 2 năm sau với ngày hết hạn trên thẻ xanh.

QUY TRÌNH CUNG CẤP THẺ 
THƯỜNG TRÚ 

NHÂN CÓ ĐIỀU 
KIỆN3

THẺ THƯỜNG 
TRÚ NHÂN CÓ 

ĐIỀU KIỆN  
HẾT HẠN

NHÀ ĐẦU TƯ  
NHẬN ĐƯỢC  
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THỜI GIAN CHO TÌNH TRẠNG 
THƯỜNG TRÚ NHÂN CÓ ĐIỀU KIỆN



CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ EB-5 L À GÍ?

Chương trình Visa Đầu Tư EB-5 là chương trình nhập cư lao động được 
tạo ra bởi Hội Đồng Hoa Kỳ vào năm 1990 cho các doanh nghiệp và 
nhà đầu tư nước ngoài như bạn, nhắm mục đích thúc đầy nền kinh 
tế Mỹ thông qua việc tạo việc làm và đầu tư vốn của các nhà đầu tư 
nước ngoài.

Thông qua chương trình Đầu Tư Định Cư EB-5, một người nước ngoài 
có thể nhận được tình trạng thường trú nhân hợp pháp (LPR) tại Hoa 
Kỳ cho bản thân mình, vợ/chồng và con chưa lập gia đình dưới 21 tuổi, 
để đổi lại việc đầu tư đủ điều kiện vào một doanh nghiệp Hoa Kỳ.

CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ EB-5 CÓ PHÙ HỢP 
VỚI TÔI KHÔNG?

Là một nhà đầu tư EB-5, bạn có nhiều lý do để xin định cư Hoa Kỳ 
thông qua chương trình Đầu Tư Định Cư EB-5. Bạn có thể đang tìm 
kiếm cơ hội kinh doanh, cơ hội học tập cho bản thân hoặc con cái của 
mình, hoặc để nghỉ hưu tại Hoa Kỳ. Được cấp thị thực EB-5 thông qua 
chương trình Đầu Tư Định Cư cung cấp cho bạn và những nhà đầu tư 
khác cơ hội và sự linh hoạt để sống và làm việc vĩnh viễn tại Hoa Kỳ. 
Đầu tư với Civitas thường chỉ dành cho các nhà đầu tư được công 
nhận, Để biết thêm thông tin về các yêu câu để trở thành một nhà đầu 
tư đủ điều kiện được công nhận, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

CÓ NHỮNG CHI PHÍ NÀO ĐỂ THAM GIA CHƯƠNG 
TRÌNH ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ EB-5

 � Vốn đầu tư $500,000 của bạn
 � Phí Quản Lý của Civitas
 � Phí Luật Sư Di Trú
 � Nộp lệ phí cho USCIS (chi phí có thể khác nhau tùy thuộc vào số 

thành viên trong gia đình)
 � Trợ giúp chuyên nghiệp bổ sung, chẳng hạn như tư vấn thuế, dịch 

giả, v.v ....

ĐẦU TƯ CỦA TÔI CÓ RỦI RO HAY MẤT MÁT KHÔNG?

Các quy định EB-5 yêu cầu tất cả các vốn đầu tư “có nguy cơ” mất mát. 
Do Đó, không đầu tư nào có thể được đảm bảo- tức là không có sự rủi 
ro- để có đủ điều kiện để đầu tư EB-5. “Có nguy cơ” nói chung là phải 
chịu rủi ro kinh doanh và rủi ro tài chính thông thường. Các rủi ro khác 
bao gồm việc doanh nghiệp không đáp ứng được yêu cầu tạo việc làm 
trực tiếp hoắc gián tiếp. Mặc dù không thể đảm bảo đầu tư, các khoản 
đầu tư của Civitas được cấu trúc cụ thể để giảm thiểu nguy cơ của bạn 
ở mức tối đa có thể. Những rủi ro này và các rủi ro khác được mô tả chi 
tiết trong tài liệu cung cấp cho mỗi khoản đầu tư.

VỐN PHẢI NẰM TRONG KHOẢN ĐẦU TƯ TRONG 
BAO L ÂU

Mặc dù mỗi khoản đầu tư phải tuân theo các điều khoản khác nhau, 
hầu hết các hợp đồng đầu tư của chúng tôi đều có thời gian dự kiến   từ 
5-7 năm.

CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI

CIVITAS EB-5  CAPITAL   
One Arts Plaza  |  1722 Routh Street  |  Suite 800  |  Dallas, Texas 75201 
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