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CHI TIẾT VỀ VISA L1 VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH CƯ L1
---o0o---

I. Giới thiệu về Visa L1
Visa L1 trên thực tế được sở di trú Mỹ chấp thuận thực hiện hồ sơ chính thức vào nhiều năm
trước nhưng được nhiều người biết đến và thực hiện chương trình này thì rất ít. Đến năm 2010, các
văn phòng đại diện luật lớn tại Mỹ mới thực sự kết hợp với nhiều quốc gia lớn trên thế giới như Ấn
độ, Ả Rập Xê Út và nhiều quốc gia lớn tại Châu Á. Visa L1 muốn kêu gọi những nhà kinh doanh,
những doanh nhân lớn và những giám đốc điều hành nổi tiếng đến Mỹ để thực hiện hành trình
thương mại quốc tế tại Mỹ.
Visa L1 là gì?
• Visa L1 là loại visa không định cư dành cho doanh nhân có ý định muốn đầu tư hoặc thành
lập một doanh nghiệp đầu tư vào Hoa Kỳ với danh nghĩa kết hợp với doanh nghiệp tại một
quốc gia khác có liên hệ với kinh doanh tại Hoa Kỳ.
• Ngoài ra Visa L1 còn dành cho các giám đốc điều hành, các nhân viên quản lý cấp cao cho
một doanh nghiệp con tại Hoa Kỳ có mối liên hệ với một doanh nghiệp tại một quốc gia
khác.
Visa L2 là gì?
Người phụ thuộc như vợ/ chồng/ con cái (dưới 21 tuổi) của người đang nắm giữ Visa L1 sẽ được
cấp Visa L2 để đi qua Mỹ. Người được cấp Visa L2 sẽ được hưởng tất cả những quyền lợi như một
công dân Mỹ
Quyền lợi của Visa L2&L1:
• Được hưởng phúc lợi xã hội mà một công dân Mỹ được hưởng.
• Được làm việc tại Hoa Kỳ theo đúng luật di trú Mỹ
• Được quyền xin thẻ xanh sau 01 – 03 năm làm việc tại Mỹ
• Được học tập theo đúng Luật di trú Mỹ dành cho con cái dưới 21 tuổi (gần như không mất
tiền học tập từ cấp 1 đến cấp 3 tại Mỹ).
• Được quyền thi bằng lái xe, xin cấp an sinh xã hội, được mua bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã
hội đúng như một công dân Mỹ.
• Được hưởng các phúc lợi và quyền lợi khác của một công dân Mỹ...
Vậy đương đơn nộp hồ sơ Visa L1 cần chứng minh những gì?
• Phải là nhân viên thuộc cấp quản lý cấp cao hoặc nhân viên điều hành được đưa sang Mỹ
công tác từ công ty Mẹ tại một quốc gia khác.
• Phải là chủ đầu tư một doanh nghiệp tại Mỹ có kinh doanh và liên quan đến doanh nghiệp tại
một quốc gia khác.
• Quá trình làm việc ngoài nước Mỹ phải ít nhất một năm tại Công ty mà hoán chuyển họ sang
đó để công tác tại chính công ty đó hoặc chi nhánh của công ty đó tại Mỹ.
• Chứng minh được mối quan hệ giữa công ty tại Việt Nam và công ty tại Mỹ.
Ưu điểm so với những chương trình định cư đầu tư khác:
• Quản lý được vốn đầu tư
• Kiểm soát được công việc kinh doanh thương mại
• Nhanh chóng và dễ dàng cho nhà kinh doanh để mang được cả gia đình của họ sang Mỹ
• Khả năng sinh lợi tốt
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• Được quyền xin thẻ xanh hợp pháp trong quá trình công ty hoạt động từ 3 – 5 năm tại Mỹ.

II. Chi tiết về chương trình Visa L1:
Điều kiện đối với chủ doanh nghiệp tại Việt Nam và Mỹ:
• Doanh nghiệp ở Việt Nam hoạt động tối thiểu 1 năm.
• Doanh nghiệp ở Mỹ có thể mới hoặc đã đi vào hoạt động.
• Doanh nghiệp ở Mỹ có thể là chi nhánh, công ty con hoặc cổ phần với công ty khác.
• Doanh nghiệp ở Việt Nam phải chiếm hơn 51% cổ phần và kiểm soát chính doanh nghiệp tại
Mỹ.
• Phải có trụ sở hoạt động.
• Chứng minh phải đủ khả năng để thuyên chuyển nhân viên sang Mỹ.
• Chức năng kinh doanh của doanh nghiệp tại Mỹ và Việt Nam không cần phải giống nhau.
• Công ty ở Mỹ phải là:
o Công ty con của công ty Việt Nam (Subsidiary)
o Công ty có đòng người sở hữu với công ty ở Việt Nam (Affiliate)
o Chi nhánh (Branch)
Điều kiện đối với nhà quản lý được thuyên chuyển công tác sang Mỹ:
• Đã làm việc cho công ty ở Việt Nam tối thiểu 1 năm trong 3 năm gần nhất.
• Người được chuyển sang Mỹ là nhà quản lý hoặc nhà điều hành doanh nghiệp.
• Lương được công ty ở Việt Nam hoặc công ty ở Mỹ chi trả.
III. Nộp hồ sơ thủ tục xin cấp thị thực, chi phí và thông tin Visa:
Thông tin Visa:
• Visa L1 thời hạn là 7 năm đối với nhà quản lý và 5 năm cho người có chuyên môn đặc biệt.
• Visa được cấp lần đầu dài hay ngắn hạn tuỳ thuộc vào doanh nghiệp ở Mỹ là doanh nghiệp
mới hay doanh nghiệp đã hoạt động.
o Nếu là doanh nghiệp mới thì Visa L1 cấp lần đầu là 1 năm và được gia hạn 2 năm 1
lần. Vợ/ Chồng và con cái dưới 21 tuổi được cấp Visa L2. Vợ hoặc chồng có thể đi
làm việc sau khi xin EAD (Employment Authorization Documents).
o Nếu là doanh nghiệp đã hoạt động, visa cấp lần đầu là 3 năm và gia hạn 2 năm 1 lần.
• Visa được cấp thời hạn dài cho cả gia đình chứ không riêng doanh nhân.
• Doanh nhân được đầu tư và làm việc tại Mỹ.
• Dùng Visa L1 có thể xin được thẻ xanh theo diện EB-1C theo luật của USCIS (sở di trú Mỹ).
• Có thể dùng Visa L1 để đi và về lại Việt Nam bất cứ lúc nào.
Nộp hồ sơ thủ tục xin cấp thị thực:
• Hộ chiếu của cả gia đình (lưu ý con cái phải dưới 21 tuổi).
• Chứng Minh Thư của cả gia đình.
• Hộ Khẩu gia đình.
• Giấy khai sanh của cả gia đình.
• Giấy tờ kinh doanh bao gồm tất cả (GPĐKKD, MST, Biên Lai Thuế và BCTC).
• Giấy tờ nhà đất.
Chi phí bao gồm:
• Chi phí thành lập doanh nghiệp.
• Chi phí luật sư lo thủ tục doanh nghiệp.
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• Chi phí nộp đơn cho sở di trú Mỹ USCIS.
• Chi phí hồ sơ nộp cho lãnh sự quán Mỹ tại Việt Nam.
• Chi phí đào tạo kỹ năng mềm cho doanh nhân để có thêm nhiều kỹ năng chứng minh cho
lãnh sự quán thấy.
• Chi phí thuế đóng cho sở di trú Mỹ.
• Chi phí thuê văn phòng và thuê mướn nhân viên.
• Chi phí khác (Phí dịch vụ).
Chi phí không bao gồm:
• Chi phí trọn gói chỉ bao gồm đương đơn chính (L1) còn chi phí thêm cho các người phụ
thuộc (petitioners) là thêm 1,500$ cho vợ/chồng, con dưới 15 tuổi là 500$, con từ 15 tuổi trở
lên là 1000$.
• Thuê mướn văn bằng và hỗ trợ cho các ngành nghề cần văn bằng hành nghề tại Mỹ.
Lưu ý:
Ngành nghề hot tại Mỹ
1. Du Lịch (dễ kiếm tiền)
2. Vận tải hàng hoá
3. Dịch vụ kế toán
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