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TẠI SAO BẠN NÊN NỘP ĐƠN XIN QUỐC TỊCH THỨ HAI Ở CARIBE

Lợi ích
của thị thực Caribe

Quyền tự do đi lại toàn cầu An toàn cho bạn và gia đình1
Tình trạng nhập cư vĩnh viễn tại một quốc gia trung lập.

Quốc tịch và Hộ chiếu (trái ngược với giấy phép cư trú / giấy 

phép cư trú vĩnh viễn).

Cuộc sống hoàn toàn tự do, cơ hội để hoạch định tương lai.

 "Kế hoạch B” cho cả gia đình.

Miễn thị thực vào hơn 140 quốc gia bao gồm Vương quốc Anh, 

các nước khối Schengen (Châu Âu), Trung Quốc, Hàn Quốc, …v/v. 

Visa điện tử đến Úc và New Zealand

Visa du lịch vào Mỹ và Canada trong 10 năm.

Điều kiện thuận lợi để thành lập và điều hành doanh nghiệp

Mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài.

Đăng ký tài sản dưới một quốc tịch khác.

Bảo vệ doanh nghiệp và tài sản cá nhân2 Tương lai của các con 

Quyền tự do đi lại, học tập và cơ hội việc làm quốc tế

Dễ dàng đi thăm các con du học ở nước ngoài

Đơn giản hóa việc lập kế hoạch tái định cư và tìm kiếm việc làm.

Quyền công dân trọn đời.

Quyền công dân được kế thừa. Tất cả những người thừa kế 

trực tiếp sẽ có thể được nhận hộ chiếu.

Quyền công dân được kế thừa3 Hồ sơ xét duyệt nhanh và bảo mật tuyệt đối 

Quá trình xét duyệt trung bình từ 4-6 tháng

Không yêu cầu cư trú và trình độ ngoại ngữ hay khả năng 

làm việc.

Thủ tục hoàn toàn từ xa

Chiến lược tối ưu để tái định cư và khởi nghiệp.

Cư trú tại Mỹ  mà không cần có thẻ Xanh. Trải nghiệm cuộc sống 

tại Mỹ.

Cơ hội lập kế hoạch về thuế

Cơ hội làm việc cho vợ/ chồng và các con.

Cư trú tại Mỹ (dành cho công dân Grenada) 4 Đại học St. George tại Grenada

Cơ hội học tập tại một trong những trường đại học y 

hàng đầu ở Caribe.

Học phí khoảng 100.000 USD/ năm, giảm học phí cho 

công dân.

Quốc tịch của Khối thịnh vượng chung Anh. 

Công dân Caribe có thể nhập cảnh vào Vương quốc Anh mọi lúc.

Miễn thị thực vào Vương quốc Anh và
được cư trú tại Anh trong 180 ngày liên tục) 5 Quyền công dân theo diện đầu tư Bất Động Sản,

có thể được hoàn vốn và hưởng lợi nhuận.

Nhà phát triển bất động sản uy tín.

Nhà điều hành khách sạn có thương hiệu.

Đầu ra rõ ràng cho các khoản đầu tư, lợi nhuận tính bằng 

đô la Mỹ.

Tất cả các thành viên gia đình có thể được bao gồm trong 

một hồ sơ.

Quyền công dân cho con cái của vợ / chồng tương lai 

(Antigua và Barbuda)

Chương trình định cư cho các gia đình
nhiều thành viên6 Chuyên môn cao

Các quan hệ liên kết được thiết lập tốt với các quốc đảo ở 

vùng Caribe.

Nhà phát triển hàng đầu.

Cơ hội tham vấn với các chuyên gia uy tín và nhiều năm 

kinh nghiệm.

Tư vấn và giới thiệu với những người đầu tiên tham gia 

chương trình.



Thuận lợi

Hạn chế

So sánh
các chương trình công dân Caribe diện đầu tư

Ba tùy chọn
để sở hữu quốc tịch Caribe

Số tiền quyên góp cho các quỹ từ thiện chính phủ

Số tiền đầu tư tối thiểu vào bất động sản

Thời gian lưu giữ tài sản tối thiểu 

(đối với lựa chọn đầu tư bất động sản)

Thời hạn hộ chiếu được cấp 

(trước khi phải gia hạn)

Các quốc gia miễn thị thực

Miễn thị thực vào Vương Quốc Anh và Liên Minh Châu Âu 

(khối Schengen)

Yêu cầu về có mặt hoặc cư trú

Miễn thị thực vào Trung Quốc

Miễn thị thực / Thị thực lấy tại sân bay khi đến UAE

Thị thực E2 với Mỹ

Được bao gồm cha mẹ dưới 55 tuổi trong cùng hồ sơ

Quyền công dân được kế thừa cho 3 thế hệ trở lên

Được bao gồm vợ / chồng tương lai của các con trong cùng hồ sơ

Ít chi phí hơn ở giai đoạn nộp đơn

Không yêu cầu bán lại tài sản 

sau 5-7 năm

Cơ chế hoàn vốn đầu tư: tài sản có thể 

được bán lại cho một nhà đầu tư lấy

quốc tịch khác sau 5 năm hoặc 7 năm

Các dự án có lợi tức đầu tư được đảm bảo

Lợi nhuận 1-3%

Nhà đầu tư có thể lưu trú tại khách sạn 

1-2 tuần mỗi năm

Không có thêm chi phí bảo trì tài sản

Cơ chế hoàn vốn đầu tư: tài sản có thể 

được bán trên thị trường mở sau 5 năm

Gia tăng giá trị tài sản

Lợi suất cho thuê từ 4-7% thông qua Công ty 

quản lý

Toàn quyền sở hữu tài sản. Có thể sử dụng 

tài sản mọi lúc

Địa chỉ đăng ký ở Caribe, hóa đơn điện nước

Không có cơ chế hoàn vốn đầu tư

Không có kết nối với quốc gia

Không tư bản hoá/ vốn hoá

Tính thanh khoản không cao và phụ thuộc 

vào chương trình quốc tịch để bán lại

Chi phí bảo trì tài sản, bảo hiểm 

(được chi trả từ thu nhập cho thuê)

Chi phí cao hơn ở giai đoạn nộp đơn

 Từ $ 150.000

$ 220.000

 5 năm

 5 năm

140 +

X

X

GrenadaThuận Lợi

 Từ $ 150.000

$ 200.000

5 hoặc 7 năm

10 năm 
(người lớn),

5 năm (trẻ em)

10 năm 
(người lớn),

5 năm (trẻ em)

150 +

X

X

X

X

X

St. Kitts

 Từ $ 100.000

$ 300.000

5 năm

5 năm

140 +

X

X

X

X

X

St. Lucia

Từ $ 100.000

$ 200.000

3 năm

130 +

X

X

X

X

Dominica

Lần gia hạn
đầu tiên - 5 năm,
lần sau 10 năm

Từ $ 100.000

$ 200.000

5 năm

150 +

5 ngày trong
5 năm đầu tiên

X

X

X

X

Antigua Barbuda

Các khoản quyên góp
không hoàn lại

Cổ phần trong các công ty phát triển 
hoặc kinh doanh khách sạn

Mua tài sản có toàn quyền sở hữu
trong một dự án đã được phê duyệt
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Quy trình hồ sơ

1 2
Ký hợp đồng với 
Global Citi-Zen và 
thanh toán tiền 
đặt trước

1 ngày

Chuẩn bị đơn xin thẩm 
tra lý lịch của chính phủ
(thẩm định) 

1 tháng

3
Thanh toán phí thẩm định và 
phí ban đầu của chính phủ. 
Đơn vị đầu tư nộp đơn cho 
Bộ Quốc tịch để làm thủ tục 
thẩm định  

1 tuần

4 5
Quy trình thẩm định, 
kiểm tra lý lịch nâng cao

Tối đa 4 tháng

Đơn đăng ký đầu tư được 
chấp thuận, thanh toán 
tiền đầu tư và các chi phí 
chính phủ khác

1 tuần

6
Giấy chứng nhận nhập quốc tịch 
và hộ chiếu được chuyển đến 
văn phòng Global Citi-Zen tại 
Việt Nam  

1 tháng


